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 یدنصذ

 یردمآ لرّم ن مظاک لمع#* يشذم

 ۳و زد

 هاشداب ریگملاع جز گنرآ تنطاس لاس هد نینسخا لاوح)

 مایه اب

 ریصنب

 ۹۳۹ 4 دم یزمردم یک دبع يولوم و ییژسح مداخ یولوم
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 همان ریگملاع تسر,ف ۰

 ءاشدا اسد رد ند وداح رکن عنادب کاک ییزام کتری

 ۰۰  ۰ ۰ سک" فدرعنب مالک ددمت و بانک سا

 لالجاارذ ٌ؟دیز رب نٍذآ لابتا منو عوطس و تکخطاس

 لامجا م راصفخا قیرطب اتسا لامکتداعس قوشمزا

 گنروا لمع نپدلا یع* رعظملا وبا یجراوس یاددبا

 دنده تمسد نکد زا یزاغ ناشیاپ ریگملاع رداپل بیز

 داز] گنروا داینب ضیف ٌهطخ زا تایآ ترصن تایار تضیه ,

 "سیب رثا رفظ شروی نارد نوگ انوگ تاحونن عوقو و

 داد ادخ لابثا یبربن و یذرپا تیاذع
 2۸ ۱ ُ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 1 ۰ 1 ت * 9

 هاپآ ردکا فال رقنسم بوصب رویناهرب

 و لاک د هگنس توس هحار اب لالح رکاسع بر اع*«رکذ ۳
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 لامپیب رواد! تیاذع و ,للض و رفک دوذج رب ننفای رفظرم

 دابآ ر یکا .ةفالخلا رقنسمب کیدزن روصنم رکاسع ةبراعم رکذ

 لابتا 0 نفای تمیزه و رورغم درخ یب :وکش یب 5

 رگپد تاسدقم عوقو و روهالب اجاازا و یلهد بناجا ینخرگ و

 بوصض) داد |دخ تشطلس رقخسم زا لوعرسم بکوم تمخید

 هه در رگید ماوس حرش و - هاب نابج اش ةفالخ ارد

 لهاح شخب دارم يوج ناخن و یرم هدادز بتارم رک

 نامج ویدخ ی*الاو لابا وریبدت می هد وا ندشریگتسد و نآدان

 بآر انکب القنم مسرپ هرهاف دونچ اب ناخ هللا لیلخ ندانمرف

 راودره تسسب اریپ رفظ دونج اب ررمالا ریما بیعت 2

 : هوکش یب نامیلس ها ۳ دن تیرج+

 یهانپ ینیگ گن وآ ۲ یهاشذهش ریش شفای تذو ۳

 هاشنش ربرس ةددرا رب و رسدا دنزارط یوعسم سولج هب

 ریگمااع راد ناپج

 هر دس تیرج» هوزپ ترصن ررکاسع ژا هزان یجوف بیعت

 ۱ هوکش یب نامیلس

 نآ ننساربپ دصقب باچلپ بذاجب تایآ رغظ بکوم تضرن

 ی بام دب هوکش يب اراد دوجو راخ زا ؟تیحان

 تشذگرس زا ٌةمشو راگزور ٌهنشگر ب نآ لاوحا زا یلمج*نوچ
 نوفکا تشگ رکن عئافو ٌهساخ موفرس رابدا تشد ٌهنشگ رس نآ

 :دیهوکن هوکش یب اراد لاح زا یلمجم کذب ماقرا ْخنادب کاگ

 دیادن ,یم ماکدیمت باجب هب را لومی زا هدعب ماجرف
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 ی رهوج رب یب نآ لاوعا یاریگنرطاو روما بثارغ زا و

 ۱۸۱ ۱۳۹ ها ات

 هوکش یب اراد بئاعنب راغلیا لدبس رب زارط رفط ٌهیولا هحوت

 ۳ یرتا هر ها ۱ را

 نانلمزا هوکشیب.اراد بتاعنب ناغلکش فص شنای ندیعت

 ۲۰۳ .. .. تم ... نانس یاهیگ بکوم رافلبا کرثو

 هوکش نود کا زا هزات یجوف اب رپم رخ فای ییعت

 ۳۳۸ و 1 هوژپ راپدا کش يب ارد بتاعب

 ۱ ةنطلسلا رادپ نائلم ناسالا راد زا روصنم بکوم تدواعم

 ندرت دابآ یاهچهاش ةفالخا| رادب ایا ازا دومن تسخهن و روها 1

 یعااوم حرش و - عاجشان ییزیگنا هذنن رباذب یزوریف و میقف
 ۲۱۱۰ ی ۱ و نازا ه هک

 ۳۳۷ ۶ مود و لبچ لاس یععش و دنخرف نو یشج

 ؟رثان ءافطا تهج نرروس هاک راکشب اریپ رفظ ٌیولا هجوت
 نر

 ییژوریفو عفو ار ۶ دیم زر ناردابب و ایده ٌةشیب نآریش برا >> کد

 ۲۴۶۳ امزآ درس ٌةکرعم زا ازفا رابدا عاهشان رارف و اول رفظ رکاسع

 " عاجشان تسمیزه و زرر شث زا دعب زارط رفظ ُهیولا هجوت رکذ

 تل هگنس تنوسح هجار هددنت و ندرد د رابدا هوکشیب رراه . َ

 مر یر ی. .. دلب] هلا گعلق ریخست قوو 2 اش
 و تارجمب دب دوکش نب  اراد ۳ کد
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 1 ۱ ریمحاب وا نا

  ی ۰ نانرن و اججه شیب ناریش ٌهبراعم رکذ

 ردمجاز زا تبتاع لب هوش یب راد رارد و تلود یادلو | یزوریف

 داد[ ناهج# ش ةنالخل| رادب اردپ رفظ تایار تدواعم

 .. ينا سولج هیمترد رانفگ

 نابنگنکما گنروا تشه یازنا هیاپ ناونع تنمیم سولج

 تخنطام ۳ رب هراب مود ناننس ناپج هم ژوریف ویدخ

 باقلا دز مان ر یمارگ مکس و هبطخ دیعت و تکوش ناپج

 يبلا لالجلاوذ فاطلا ةدیزگرب نیا ییماس

 روطب سونام تذمیم یولج علاطم تداعس علاط باز رکذ

 . شرف ناسانش ردخا

 بیز سیا یئار]آ ملاع مایا يادبم زا ددج» خیرات عضو رکذ

 .. هم هم بم . .. يئاشک روشک گنروا

 فرابمسولج زورفا طاشنیشج»ن] لیدرت و زورون تعدب عفر

 ۱ . تارکسم و تاهپنم عنم و بسذع* ندیعن

 سولح زا هک يهاشنهش محارم ز نایاذع زا یصعب حرش

 دوب ی ابا یاهثنم هک "ناپرف دیع ناونع تثمجم

 روهظ و ثلرد نایعا و رادمان ,یارماب تبسذ
 ضرع رد رونلا عمل روضح مناوس زا یضعب شراذگ و هنفاپ

 ۰. ۰۰ ۰: . تر تادم

 3 172 را وب ۳ ۷ ۳
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 9 و

 ردق و اضن نانکرک یعسب هوژپ رابدا هچکشیب ندش ریگامس۵

 ۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یا «داد ۶ یاد

۱  ۱ 1 
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 ۳۲۰۸ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰۰ را دنیسمز نود تسد رد

 نداعس ٌیعلْق زود رب یجاح ریث راثآ ؛تاود راصح یاثب

 عس ده تیم .. هابآربک) ةفاللا رقثهم هاینپ

 ردامب 11 ار هوکشدب رم و هوکشیب اراد یلعم غیلرپ بحومد

 ۴۳۰ هدندرب هایآ رضخ# رهش نایم زا :داشکرس گضوح رد هدرو] ناخ

 ۲ هم. .. .. ب. ينسه دیق زا هوش یباراد نازوآرگ

 عم۵ 3 هورع* تکلمم لک یعرآد 1 لصاح و صانجا رگید و

 تیج راکشب گنگ دور لحام بوصب اشک ناهج تایار هجوت

 ۳۴۴۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ هژاگنب رکاسع تیوغت

 عع 0 5. قوت و لبج لاه یسمش زرمجخح نژو یشح

 عونحم و تالش باذع# ناطلس دمع»# هداژ هاشداپ نادومز

 ۶۷۸ نرذشا دید هدگریلس 8ب و تسزالم تداعس ژا ندش

 قیاطم یردگ ملاع یعراد تلود ندخس زا مویم لام زاغآ

 ۳۴۸۹۰ 1 یرچ#دانغه و رازه هدس

 ۴۸۱ ۰.۰ ۰ یرزنا زرر تلرد مینوس رگید و یویامه شج رکذ
 یشنر و ناطلس دمعم رابث یلاع 8دازهاش ندش نادرگ در

 _ . .رفظرکاهعب هک یعئاثو حش و -راعش هنلف عاجشان شیپ 7

9 ۳1 2 
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 لاوز يب لاوثا تالدب ناطاس دمعم هداز هاشداب رنشگرب
 ی نابج ویدخ "

 * مراپچ لام زاغآ یرمف دنخرف نژو ییشج

 هجار بیداد هرها و دونح زا یجود اد ناخ ربما نییعت

 هسزوهب نرگ

 تسا کوک تیلو ةنیصح مال زا هک هنکاچ علف شیاشک

 3 تا رد ور ملا روم یی

 موس و لبچ لام زامآ يسمُش کرابم نزو یشج
 لارزیب لابفاب هدنبرپ ٌةعلف شیاشک

 ار رک وار ندردآ و نبرف ترصن جاوف) اب ناخ ریما ندیسز

 زوم شا مدعی رگیورغطا رول رشوزد اب

 نامدلم ندروا ر رگن یرم زا هگنم مار رونک ندبمر

 و نم یو می رول رپ روصع ار دوکشیپ

 ٌهعاقب هدگ مجلس زا ار ناطاس دمعم هداز هاشداب ندانمرف

 رابدا شد یوهآ هوکشیب نامدلم اب رادلاوگ

 ناروذ ییلاو ناخ يلد ناع+* ریقم تگیب میهاربا ندیسز

 رد ۱ ورم ایت و و ی ناامات

 سراج زا مرامچ لاس زاغآ و ناضمر کرابم لالع تیرز

 ۷ سولج و هبع یشج بدئرذ و هنذخرف

 ندینارذگ و همان ندیناسر و يچبا تگدب قادوب تسزالم

 رای شاه بتاغوم

 ۰۰. مچ و لهح لام یرمت کراجم تزو نشد
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 ۳۳ .. .. مرابچ و لهچ لاسزاغآ و ,يسهث یژو یشج
 ناخزیزعاا دبع ریغس دمحا هجاوخ تممژالم تناعس کاردا

 «۳۷ :اریپ برط نشج نیا مایل رد همان یینارذگ و اواخب عیلاو

 رادیب تخ: رابث یلاع وداز هاشداب یئنادخ هک شج

 هگنسپور هجار ریس ثفع رذخد اب مظعص دمو" میش هنسجخ

 ی زورما تفمدم نفس كثشس قبط رب روهنار

 ی رابب ! هدوص  تاقلعتتم زا نواپ تیالو ریخس

 هاب انا اع را مظعم نذر اریپ رفظ اشک نامج لابقاپ

 عاجشان يپرد اول مین اریپ ترصن رکاسع اب هلانب هب رالاس

 تایحان نآ شیاشک و ما کلم ربخست گنهآب ماجرف دب

 سپ ماصنعا یزوریف تنرد یابلرا دامج و یعح یمایمب

 ب۷ ی و و و

 تلود یذم زا مج اپ لاس زاغآ و زورها نامج سولج یشج

 ۷۳۷ رد و داذفه و رازه هنس قباطم یربگ ملاع یلار زوریف

 تفالخ گنررا یازنا هیاپ سدقم جازم فارع ارد رانفگ

 ۷۴ ۱1 جبذم زا دنج یزور

 ٌهفباخ رب ررعا هاشذپش و روشک تفه ویدخ جازم لادنعا

 ۱۷:29 3 رررپ سد

 7 ۳ لبچ لاس یرمق ؟دنخرف یزو ره

 : مج" ؛ و لهچ لاس يسمش ةدنخرف نژو ی تی

 و 3 بودب تابلاع تابار هجوت

۰ ۳ «۴ 4 

۹ ۰ 1 : 
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 ناخن ددلاو بطق تماهش 9 تسارص ی سم اچنآ رادندمز

 1 هقگنوح رادجوف یگشیوخ

 هدباصم دعب .گنخ وا: هلاکفیب زا دیس نابناق یناش تندر

 6 در فرد يناف نازها نثرک دوردپ رو شکشیپ لیصعت و

 قباطم یریگ ملاع یالو تفالخ نینم زا مشش لاس زاغآ

 تشج ریمشک بناج» هجوت و قر# هس و دانفه و رازه هنس

۳ 2 ۱1 

 ملغه و لبچ لا یرمق راهم نژو ن

 بداج# ردمشک هاب توهزن زا لالح و هاج تایار ض

 روهال ةنطلسلارد بوصب اجازا و گذریو

 . شش و لبچ لام ژاغآ و یبمش کرابم نژو نشج

 ناربا عیلاو ,سابع هاش باوج رد یسدق ٌهغبع* نداتسرف

 "ِ تببرت بوعصم هدپور كل تفه تمدق یتاغوساپ

 ۸ ااحلا رادب باعأب زا ربرم نامیلس هاشفش تدواعم

 3 فتا رام رب قم ی هاب نابج هاش

 رازه هفس قباطمیریگ ملاع یلاو ینس زا منغه لاس زاغآ

 و

 و 3 یومت هو یخ تژرف سشچ

 :. دی .. . ناروت ترافسپ  ناخ یفطصم نااقهرف

 روقم یلوبم عفد تهج روصنمجوا اب هکسغیج هچار یییعت

 ام ی مه دو ۰ ییضمش رام نزو یلفص

 نباطم یریگ ملاع یالاو تلرد یینس زا منشته لاس زاغآ
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۷۷ 
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 ۱۳ا

۸۳۵ 
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 رعرع

۸۶ 
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 _ِث یرچجه., جذپ 3 هاذثه و راز» هذس

 هل تی دی یرمق ودنخرف نژو سشج

 شیکتلابج نآ ندش لیا ر اویس تیاو عالق زا یرثا ۳

 هگنسدح هجار ریبدت و شوک یسعب ارگ هدف

 عید 5 و و هگنسدح هجار ابجار 5 دمع و و نیدعت
 كل

 ناخ لداع هببذت و رویاج# تیالو بیرذب |وکس مس زا تم

 ۰۰ ۰۰ ی سشحچ سمش . کرابم نژو

 زا دخیمز ندماردو مالساراذ[غورفب فوزب تجتهشیبگ ۱ زون

 مارقحا کادهاگرد ییگدفب و تعاطا هارهاشب اجل [ماجرف تلالف

 تاعیفوت لومشم ینابر تاددیات ثزوم تیا ترغغم تاحر

 نابج د هادآ تعسول ی رای ۰ نارد بحاص اثر ضح للعا ی 9

۰ 

 / شا ینادیواج تر و سد

 ِف ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ 2 شش و و

 جو ار و و دنخرف نژد یشج

 وب وس هاگرد زا راعش تلالض ؛یاوده یوم رارف

 1 اب دا ور نامرذ هریذ و خو او ود ٌگبعش یجپم یدیعت
 ك دزگ ی

 رادیپ تب رکمک :دازهاشداپ یئاشک روشک و تفالخ لات

 لباک کاملا رادب:زارط ترصن جاوفابمظعم دمع#

 رادب هابا  ربکا الا | رنسم زا هیاریپ رپم ٌهیول) هر

 اب نامج هاش ةناطخا
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۰ ۰ 
۲ 

۶ ۰ 

 تیز
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 32 ۳ و هه یسمش فکرابم نو نشج

 اشکداح رکاسع ۹1 ینادراع# و روپاج7 ترا و تان حرش

 0 و سی یوم یوررارگ ترقه نایتک الو

 هدناح رادنبمز هیبنت هب هرهاف جاوفااب ناخریلد ندنای نیعن

 ۱9 یاب نی نصف لدصعت و

 رازه هنس قباطم يريگملاء تاود یااو مهد لاس زاغ]

 ۳ یرچه تفه و داذغه و

 ۱۰2۱ .۰ شخب ماک دمعم هدازهاشداپ تملود ٌهقيدح لگون دلوت

 یمشد لابق) يررين هب هیغاب هفئاط نآ بیدات و هدبفت و

 ی باثر کلام هاشنهاش لام

 و و

 ۱۳۹0 34 گی 1 ج۵ یرمد ؟دااخرف نو سشج
 ِب 2

 ( ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ه ۰ و هددخرف نزو سشح

 ویدخ نیا تراغص فثارش و تاداع مثارک زا یخرب شراذگ

 ۱3 دم از رد و فا مک

 تاذو رد زودنا ردخ هوژپ قح هاشنهاش لاغشا مئارک رکذ

 ۳ .. یزدردابش
 یح

_ 
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 رطم ۳۵ ۷
۷ 

۲ ۵ 

3 ۱ ۹ 

۱۴ ۲ 
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۱ ۳۵ ۱ 

۳۳ 

۹۸ ۲۳ 

 ۰ اهاحرگید و ۸ 4

86۰+ ۲ 

۱۰۹ ۸ 

۱۰9 ۱۱ 

 ب و

 * اهاحرگید و ۷ 7

 ۲۳۲ او ۵

 ۰ اهاحرگید و ۸

 « اهاجرگید و ۹
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 میح راا یحا>رلا هلن مس تویی بم ۱

 هم نم

 لاو . ۲ 2 3 2 ی 7 رپم يرآرب

 نیتساسشه شرگ ادرآ سا ی زا یاس
 گدیرغ ۶ ماوس و هبیجع رابخا سذاارء ر ندرزنخب یم هرات تنب بز ار

 لیتم نایب رهاوجت ار رابت الو يارما رگید و رادمان نیطالس

 ی فولم تارضح ژدیداسپ و تنطلس هاکراب یارپدپ هنخاس

 دنریگ تربع يناتساپ لوحا زا یایملاع ات دنناهرگ یم تبقنم

 ۲ سعاب هک ءعیضف لئاصخ و هحیبف لاعفا زا ء دنرپدپ دنپ و

 هو مباننجا تسا تساخو و يماجفارس ۶وس ایسدس و تمارغ و

 دژیامن هنساریپ فاصرا یساع+» و هثسارآ قالخا م راکیب ار دوخ

 * لنامن یجذع* و یفخم ۰۰

 سد ی را ارگ ر ابیز تب تا یبادک هدنخرف همان ریگمااع بانک هک

۰ ۰ 

 ۰ و ۰ ۰

۰ ۰ 



 ات ۲ ۳)

 نارازه هک تس يناسيب هزات و نازخ یب ثس يناتسلگ و اشکلد
 واجب دیآ هتشاگنرز باب رگا نادنخ و هتفکش یو رد يناعم نیحایر

 » اور مناوخ تحاصف زا يرتفد رگا

 مدقم و یرررپ رخ" نادیم یلجم کلس رهوگ کلک ّةعشر زا

 لو نفت تب را حاوص مزج جشن دص ییزلژپ اشنا رام
 يناد نخمروشکر یگملاع ينايبرحس گللم ریگابج يئارآ ترابع

 ۱۳ لب ی لس. ییتیب لیبل شب» یوم
 انا * ملع اشنا رفرد هک يشاک يانيما دلو مظاک ازریمب روهشم

 هتشادرب «مصنا ان * تیار يراگن ییگنررد و هتشارفا رب * يريغ الو

 يماکزاجعا رد و هدوبر همه زا تقبس يوگ تغالب و تحاصف رد ر

 رد و تشاد يئاشنا عبط هدوب * راهفلا ةعبار سمشلاک رو قافآ ةرپهش

 »رعش + تسززا ثیب سیا ينقدمظن

 هادرگ ی م ناهدبترسح هک يبآريغ  امتمسف نانبنا خر هاچزا ت سیف

 تافزازا يخرب يدزيا تیشم یاضتقمب لاح ردب رد اما

 راکزور هدرک ييلصاحب ؟دوسرد تسد ۱ ينادنز رهوج هیام ناوگ

 نوچ راگزور يدعاممان ما رد" دنچ کیر رهن یمتسلاطب هب

 تسد يماکان هایش اب يمانرگ ةيواز رد و دب یمرسب کیز ِِ

 راو دونم لاح تارمب يفازسان دفاش يزز و دوب یم شزغآ ره
 بوش و تشگ یم كاچ اچ شدارم ةچُخ ترسع ترسح راخ
 يديلا رثص رابو تسخ يیم ار شاهنیس يرابتعا یب و يراوخ

 7 هدینلچ یم يتسد يبت غلت ترش ر هیشک يم دوخرب
 . قیفوت و دومن يرواي شتلرد و دمآ راورهب شعلاط یامش نوچ و

۳  

1 ۱ 
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 لاس نیتسخن راغآ رد بس یرربآب دیدرگ شیامن وب يزيا

 "تطع راثآ عبفم مارنحا کلف ًژدس تمزالم فرش نویامه سولچ

 يرس ميلنا روس يرنخا دنلبریپس لبفاو تکببا راونا حطم لالجتو
 ياميسميم مانا عجرم مالسا فک تلوص يوف تمه الو يرورسو
 تداعس ضایر ياريپ لخا ریظن ديشمج يار دیشروخ ریمض قرشم
 یصشد لطاب تسرد قح يدمع قلخ ةقيدج نیچ لگ يدبا
 کلام شنیب و شناک رهوج باصن لساک .نعش تب لسگ رانز
 دب ر کین نایم ةدننک يترف درخ . رهوگ غیرف :شنپرفآ روشک باقر
 دم ییدلا یر فظملاوبا ناطلس ينارف بحاص يناث نامیلسب

 روشک یشن گنروا نآ ییجنسمیدم یمیب هتنایریگملاع + بیز بگزررا
 شلابقا چرا يقنرريب رابغ و دوبر همه زا تقبس يوگ يناعم

 هدمآ رب لومخ و تلذ ضیضح زا ارس یصخعبط کراینسدب و دودز

 شرانک زارس هدونغ تخب ر تسشن لوبق فرش و تزع طاسبرپ
 کین و تداعس ٌةيصان و دیدرگ علاط رنخا يادز تملظ و تفرگرپ

 نآ ٌةنارکشب دیزگ یگدنب کلسرد هتسارآ تدارا شقنب ینخب

 هتشاکن سدفا ط نآ دماجم ءاشناب ونچ ّةحفص نایتس ملقب

 * دینادرگ لللجوزع هاگراب ٌهفجل و لابقا سجلا ٌهیده

 زا و دنلب یاپ ر ينادردق و فاصنا تزع سلج,رد هکنرچ

 باعم) زا هک دوب نآ دنمچرا هاشداب قالخا مراکم و تاداع سام

 دنتفربدپ یم يناکب یرفوگ و دنتفرگ یم بی یلگ ین

 شمالک بولسا و داتفا ویامه رطاخ دنسپ تاپآ زچحم تارابع نآ

 ی » دمآ یناطلس عبط میام یلیخ



۴ ( 

 و نبئآ تمارک تلود عذاوس عیادب هک هیدرگ رداص هراش)

 نیقاوخ و رادمان ییطالس رگید نآ لثم هک یبرق تداعس تکلبم

 ششوکب هدادن يور نارکیب عیعسر ناوارف دج فمو اب ار رابت الو
 هیامن ریطست "مقر قدص کلکب مک و شیب يب هدومن حیچ مامت

 فیلات كلاس رد ار لابفا ریذپ لد يعرارد نآ و دزاس ریرحت و

 و پسچ لد ربرقت یلعب اررابخا سئارع نآ و دشخب ماظتنا
 ناکدنام سپ و دنام راکداب راگزور ّةحفص رب ات دهد شیارآ بوغرم

 فلم ددرگ ناماوت تداعس دهع یريا یأاوس رب عالطا ار دوجو ٌهلفاق

 مکح :دومرف ررقم يسبون عئاقو راکو يران ماوس ةدهع یبرد ار
 يماس تاعفاو ةسل نارگن عئافو هک تفای ذافن فرش يلاع

 عئافو اب لاسب لاس هامب هام یمارگ لاوحا تادراو تسرپف

 زا هچره هک تشگ ررقم و رام رب تایاو مناوس و تاجوص

 بیترت زا دعب دیآ رد ریطست ضرعم و ریرعت زبحب مناوس و رابخا
 ضرعب بسانم تافراب نویامه تولخ رد نازا نانساد ناتساد

 * دسرب هاشداپ فرش)
 ات دلوت یریح زا يگداز هاشداب لاوحا نوچ هک دندومرف مکح و

 نانع تس روطسم و روکذم همان هاشداپ باتک رد يئارآ ملاع یامز
 تنطلس مایا لاوحا ربرعاب هتشاد فوطعم تمس نازا نایب پسا

 یلولا یدامجرد هک يئاشك روشک یبص فاشمنا راغآ زا و.دزادرپ

 هتشگ زارطناتساد :دمآ عوفوب يرجه تفه و تصش و رازه کلی هنس

 7 یناطلس نامرف قبطرب دزاس هلجم گلب ار لاوحا هلاس هدزه
 ٌةنمزا عنافو يرررپ تفطلس مایا عناوس باتک .ییا فلم
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 بجرملا بجر ات روکدم هی یلرالا یارط زا يرتسگ تادعم

 لعفب هوف زا هچلآ ینابناهج و تنالخ ماوعا و ینارما و تنطلس

 بوغرم و یگنر تارقف و بولسا عیدب رپذپ لد ترابعب دوب هدمآ

 هراک نادنسپ راوشد حبط یاریذپ هک عینم يعفو ر عیدب يزرظب
 ضرعمب نوب دناوت یناعم و ظافلا زومر ناساذش قتافد و یناد یمخس

 * هاورد يزادرپ اشنا داد هدررآ رد ریرعت

 داد ادخ شناد یاضتقمب ینافاخ یلعا ترضح ناگٌذذب نوچ و

 ار رهاظ راثآ ءیب هلصوح اثیعسو و تسه ولع و دنلب ترطف و

 هجوت رتشیب طاب رثآم سیسانب :داهن هن ینعفو نآ وحم بذج رد

 دش رداص مچش تشربقح مکح هلاس :۵ تاعفاو یربردت زا دعب دننشاد

 ناخ هللا تیاذع هاشداپ تافو زا سپ و- دون افنکا ردق نادب مه وا

 ملاع هاش ییدلابطف رصفلاوبا هاشداپ دهع رد ریگملاع صاخ دیرم

 لاوحا يفاب هک دش نیعابار ناخ دعنسم يفاس لمحم يراع هاشداپ

 * دروآ رد ربرعت دیقب يرسک و هلاس لپچ

 ره رد هدومنهن بسبز گنرا مساب ییرصت هفیح ییرد فلّوم و

 نوچ تس ماقم تساخ« هک عیدب ینزرابع و فیرش یطعلب نازآ اج

 - قافآ هاشنهش و - سیئآ شناد هاشنهش و - هانپ ینیگ هاشنهش

 - بای ماک تخ زوربف ویدخ زا ناپچ نافاخ و - رتسگداد هاشداب و

 - هدرب مان یلعا ترضح و ترضح یلعاب ار ناهجداشر * ترفحتآ
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 » :دیئارس حس عاجشان و هوکش يب عاجشو هوکش اراد زا و

 دوخریپ ردپ ریگماع ندرک سبحرکذ زا انیما دلر نوچ و
 شندرک لاقننا لاح نامه هد و لاس تشه ات ار ناهجداش
 هک :دیمح ریغ عئاقو و :هدیدنسیان عناوس رگید ییذچمه و اقبلاراوب

 نازا يلمجم هدومن ضامغا هتسب تروص وا تنطلس مایا لّئاوا رد

 * دوش يم هدرکر کذ هنومن روطب اجلیرد
 تلادعب هکر یاهجااش يرجهتفه و تصشورازهکی هنسرد

 يدزياتيشم یاضتقمب دوب فورعم تسایکو ثناطف و فاصنا و

 یتشک ييراوسب دوکش اراد نزلبتتاب و دشرهاظ لوب سبح ٌمضراع

 دیشروخ حلطم لاج و هاج تایار وترپ زا دابآربکا ياشك لد ٌةصرع

 تمافا هوکش اراد لزنمب روکدم هنس يناثلا عیبر ٌةرغ ات و تشگ لابقا

 ز يرايرهش ناویا يامرف تضین روکدم ریش گرغ خیرانب هنشاد

 هیشخب هزات تنیز و هبدرگ يرتسگ تلدعم خاک شخ+ تذیز

 بتلمسم ياهراک مارصنا و تنطلس روما ماجلا لاس يا ات

 دومرف يم رومآ ره قنف و قتر و دوب شرادتقا ةضبقب لالقتسالاب
 هدش يراط نویامه رصذع و سدقم رکیپرب ينامسج ٌهضراع نوچ

 مایا و تشگ فرح لادتعا نوناف و تح جمفم زا فرشا جازم

 دادنشا و فعاضت بتمس زورب زور يوق فعض هثناپ دادنما تفوک

 عاونا يرادناهج روما قسن و مظنب تپج نازا تفریدپ یم

 رصرص و دیسر مهب ناتسردنه تعلممرد میظع هاسف هنفای هار لانخا
 همه هک دوکش اراد دیزو تکلمم نافساگب يماظننا يب نازخ

 9 عمط ضارقمب ينابنامج  يناشک روشک روما قاقعلس تعلخ
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 ۷) ا

 , منه دید يم قحا نارگید ,زا از دوخ و لیرب يم دوخ تساق
 رایفخا مامز هدومن تصرف زاهننا نارود روسخ یامز هاضنهش ضرم

 زا ترضحنآ لاقتسا تسد و دروآ رد دوخ رادنفا ٌهضبقب تنطلس

 یاهراکحیهج دوخ يار ياضنقاب هتخاس هاتوک لام و كلام بتارم

 نکدگللمب تفو ناردهک بیز گنرزا درکیم ماجلا يکلم و يلام

 نوچ دندوب لوغشم يحاون نآ قسن و مظن رد و دنتشادیم تماق)

 راد رادقفا و وا ترایقخا يب و شیوخ راوگرزب ردپ ييراميب رابخا

 رد تعلصم دندومرف افصا يرتسگداد و ینابناخ روما رد هوکش

 دجم) دلاو تسزالم فرش مزع راهنشاب ؛دیدن لامها رد حالص و لامما
 ناهجهاش ةنالخا راد تمس يامرف تضبن دابآ تگنروا ّةطخ زا

 رگیدو هگنس تنوسچ هجارام اب هار ياننا رد و دندیدرگ دابآ

 هلتاقم دندوب دار دس هوکش اراد ةراشاب هک يهاشداپ جاوفا و ارما

 لوزن دابآزعا ماقم ان ترصن و: هبلغ لوصحاب نازرو هبراح* و ناذک

 هعمجزورب دنتفاپبولغمار رداربو ر۵ب یوچر خآ دنتشادينازرا لاجحا
 ترامع رد يرج یشه و تصش و رازهگلپ هنس هدعفيذ رغ

 مامتهاب ارآ ناهج یيفشج و اشکلد يسلجم هابآزعا ریذپ لف
 و .تسیب و یتبگ :هززاب ياضقنا هعب هداد تیتر قفاوم يارما

 ربرس رب يوجا ًةقيفد هنو تعاس شش قتباطم روکدم زرر لپ رد
 یبح ار رابت ااو رادمان ییطالس هک موسر یادا یب يهد نامرف

 لاجا سولج تس يرررض و يلومعم تلرد گنررا رب سولج

 ار دوخ ریپ ردپ تکلمم صرح ر تنطلس عبط بیسب هدومرف
 ۹2۳ * دندومرف سوبعم

۰  
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 رد هلزام نآدنزب نایداش ریگملاع بسولج لاس تشه  و

 تذظطلس دام ود و لاس کلب و يس زا سپ ندب نادنز زا دو نامه

 رازهگلی هنس بجرملا بجر رهش مشش و تسیب هبنشود بش ,لئاواب

 شخترات دومرف تباجا کلیبل ار لجا يیهاد يرج شش و داتفه و

 .» تدی + زین و * درک تافو ناپهچداش *

 -  ناخفرشا تفگ - هللا يفر * ناهجداش توفيیرج لس

 دننفای * ناپچداش درک رفس ملاعز * عارصم + مه و

 ینگکیادخ مولعرع# هانب سید هاشداب نآ تافص عرچلسم تا هچرگا

 0 ینابناپج لئاصخ ندعمر

 0 ۵ ییملسم 7 0 دارا را : يفعب بیدعت و

 يويند رثاکنم عمطب فرص کد کللامم هریغ و دابآردیحو روپاجب

 * دوبن يلاخ دومن يم ارجا هیعرش لیح ةدرپ رد همه یا هک

 - ةمانریگاع بانک لاوحا مها و رصخارد هعفان ٌةهلاجع یا دشمامت

 نامخاب چبا رتسم رسیفورپ نامز ٌهمالع هیسراف و هییرع مولع ملاع مکعب

 مفر - لکذب فا یئیاسوس كلئایشا ييرتبرکس ۱ ما رداپب بحاص

 افع متکلک بلا س 3 ی راسکاخ - ملف هتسکش ؟وز

 # اتم يندش دلم ام و رگدولچ عبط ٌةيلعب بیرقذع هیداز

 سه یو حس



0۳ 7 ۷ 

 باتک رد عفاو عضاوم يماسا ی سریف
 ارد ۰ 4 رم

 ی

 میحرلا سصدحرلا لا م اف

«| * 

 # ۲ # درآ
 دو 3

 ام ورا و ۸ ۱۷ ۱۷۸ ۰۱۷۷۰۰۱۷ ۰۵۸۱ ماش

- ۷2۱ 2 ۷۳۰۹۶ ۳۳ 2 ۷۱9۰ ۷۵ (۳ ۱۷۶ ۷ ۰ 
۳ 

۰ ۸۰۷ ۰ ۸۶۵۰۷۹۹ - ۲۷/۹/۸ - ۷۸۷ ۰ ۷۸۳۰۷۸ ۰۸۷۸/۸۷/۷ - ۷۷ ۷ 

# ٩۵۸ ۶ 

  ۱هریچا * ۱۸۸ ۰
 س

 » ۷۲۳ ۶ وا

 ۳ ۳۷۳# ۰ لعم نهآ

 # ۸۸۵ - ۸۷ ۰ ۷ ۵ - ٩عرع - ۶۷۵ - رععع ۰ ۳۳۷ - ۱۳۷ * هوانآ

 ۶ | هرعو - ۱۰رعو - | ءرع۲ - ۸۸۵ - ه ۸ * یلتا

 ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰ - ۹ - ۲۹۵ ۰ ۲٩۲ - ۲۰۵ ۰ (۱۱ * رهمجا

 ۳۵ ۰ ۰۳۳-۳۳۷۱۲ ۲ ۵ اه ح ۳۱۵۱۱

 # ۱۶ ۵ ۵۸ اد

 # ۱۸۳۰ ۲۳ » ییجآ

 * ۳رع - ۵۷1۷ - رعهرع - ۲۹۷ - ۱9۷ * یاپآ محل

 * ۴عد * ررپ محل,

 ۲ ۲ * ۷ + رگن دمحا

ِ ۱ 



 ۱ » ۴۵ + ناتسو |

 چ ۸ ۵۸۸ - ۷۳ رعع۲ - رعر - ۱۳ ۳ * کلر"

 # ۰ * رگن مالسا

 # 1۰۵۰ - ٩۵۷۱ - ۵ » ابآ مالسا

 - ۲۸ ۰ ۱۸۰۳۳۷ ۰ ۳۳۰ ۰۱۱ ۲ ۱۵۹ - ۱۲۶ - ۱۷ - ۱۵ * دابآ زعا

 ۰ ۷۷ - ۷۵۹ - ۷۵۷ - ۷۳ ۰ ۱ ۷ ۰ 6۷۳۶ - )۶۷۳ 6۷۱۷ ۰. )ع۳۵ - )ع۳۰

۳ ۵ - ۸۷۳(- ۸۷۵ ۰ ۱۳۱۶ - ۰۵۰ | 

 *# ۷ ۱۳ ۶ دابآ مظعا

 - ۸*1 ۰ ۱۶۷ ۰۸۷ ۰۸۱ ۰۸۵ ۰ ۸۳۰ ۸۰۰ ۴۹ - ۴۶۸ ۰۳۱۰۳۰ * نابآ ربکا

 -1 19 - ۰۱۳۰ ۱۳۷-۱۳۳ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۷۱۷ - 1۱۷۸- ۱۸۳ ۱۹۱۰ ٩۳

 3 ۳۲ ۰۳ - ۳ ۵۳ص +۳۳۳۰۰۳۳۱۰۳۳۰ ۰ ۳۱۱ -۰ | ۳

 ۳۱ و ص۲۹۱ - ۳۳. ۲۳۷۰-۰۳۳6 + ۳۳ ٩

 ۳۶۵ - سرعرع - رع۳ - ۳رع۲ سرم ۲ نسب ۳. ۵

 » ۶۸ - !ع۵ع - ۹۸ - ۴۲ ۰.۳۸ - ۳۳ - عرع - ۴۲۳ ۲

 ۶ ۳ 2 تا - ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ ۷۳۵۰-۰۱۳ - ۵۱۸ - ۵۹۰ ٩۰

|۷۴ - ۷۴۳ - ۷۵۸ ۷۵۹ ۰ ۷۱۳ ۰ ۸۱ ۰ ۸۲۳ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - 

 - ۴ ۵۲ ۰ |۸۷ ۰ ۷۳ - ۸۷ ۰ ۰-۸۸۳ ٩۱۸ ۰ ٩۳۷۱ - ٩۳۷

 +۲ 2-۱ 9:9۷ 2۱۱۱ اد یا

 * ۵۳ + روپ ربکا

 * 1۸۳۰ ۵۵۵ ۰۴۹۲ - ۴۳۳ - ۳۳-۳۴۴ - ۲۲۴ # رگف ربکا

 # اع۳ ۵ یربکا

 - 1۸۰ ۰۱۷۱ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۴ ۰ ۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۹۹ ۱۳۲ ۰۱۴۷۶ دابآ ةلز

 سس

7 



 )۳9 ات و
1 ۲ 

 از - ۳۳۵ - ۳۳)ع . ۳۳۷ - ۳۲ ۵ و -. ۲۳

 ۸۵۸ - ع - ۵اورع 9 - عو۲ - ۵ - ۳۴ - ۱۳۲ - ۷۴ - ۸٩

 اچ ۰۵۷ - ۱۰۵۷ - ۲ - ۶ - ٩۷٩

 ٍ ع ٩ * رگاس ازا

 #* ۹ - ۸۳۴۸ - ۷۹۵ - ۹ #* هلابث) 1

 دو ۱ ۰۵# » هلوگا

 # ۸۷ 1 » يراب دننا

 * ۸۰۷ - ۷۳۹ - ۷۲۵ ۰۷۲۲ + لوکرذوا
 # ۲۷۲۳ - ۵ * هجوا

 #* ۳۱ - ( ۰۵ - ۱ - ۸ ۷۸ * یبجوا

 9 » ریگدوا

 * ٩۸۲۱ ۰ ۸۱۶ - ۲۰۳ - ۱۲۷ * قوا

 و * هسیقا * هسیوا

 - ۸۸۷ - ۸۵۲ ۰۳۸۱ - 81٩ - ۸۴ - ۴۴ - ۴۱ - ۳۷-۴۰ #* كابآ گنروا

 # ۵۱*۰ - ۱۳۸ - ۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰ ۰ - ٩۳۲۵

 * ۱۰۱۴ - ۱۰۰۷ * ةسوآ

 ۱ ۱۵ ۵۲ ۱۰۵ ۴ » دنهوا

 * ٩۰۳ - ٩۰۵ ۰۸۹۱ * هقگاسیا

 * ۱۰۳۷ ۰۱۰۲۳ * روپ ایا 2

 - 1۷۱۶ ۰ ۱۳۳ - ۱۳۱ ۰ ۷۱۱۷ ۱۶۹ - ۷۶۷ ۰ ۵۹۵ - )۷۱۳ - رع۳۸ * ناریا

 # ۱۷۴ ۱۷۵ ۰ ۱۷- ٩۷۳ ۰۹۱۸۰ ۸۷۴ ۰ ۸۵۱۰ رعد ۳ مرعرف -

۲ ۳۸ ۳۸۰۳۸۵ - ۳۸۴۰ ۳۵۰ - ۳۴ ۲۴۰ 2-۹ 

۰ 

۰ 



9 ۳ 

 را ۵۹۱ - ۳۳۱۲ - ۳۵۱ # نویس ل.چ ناوی]

 دء ( ۰ ۵ * »« یراب

 ی ۸ * لزنم رون غاب

 # ۸۸۵ - ۴۵۴۶ * روب اب

 » ب +

 » هب + يليربسناب ۶ م + هلرب سناب

 # ۷۸۱ * يیمناب

 ۰۷۳# ۰۵۱ - ۱۰۳۹ - ۸۷۳ - ۷۳۸ - ۷6 د ۷۷۳ - ۱۳ - ۳۸ ۴ اراخب

 9 » ناشخ دب

 - ۷۰۵ ۰۷۰ ۷۰۳ - ۷۰۰ - 1۹۹ ۰ ۷۹۷ ۰ ۶)٩۹ - ۷۸۵ و رثیامرپ

۱ ۷۳۲ - 9۲۳ ۷۳۷ ۰۷۳ ۷۷۹ * 

 * ۱۸۷۱ * هدورب

 - ۵۳ - ۵۲ - ۵۱ - ۵۰ - ۲۸ - ۴۷ - ۴۴ -۴۲ * روپ ناهرپ

 و هه - ۱۰۳۷ - ۳۸ ۳۱ - ۴٩
> 

 ب ۸رع هرس ٍ# هل یرب

 # ۳۸ * يلبرب

 هرصب * ۱۱٩ - ۱۳۷ *

 * ۳۳ب دو هنالقب

 # ۵ » هکک تگب

 چ ۵ع٩ - ۵۳۴۸ - ۵اع۷ - ۵۳٩ - هعه - هع * تیاهگ هلگب
 ار

۰ 

4 

 ۱4 )۹ لب # |۸۵ دی

۷ 

(999 



ِِ 9 
 ۸۸۷ ۸۴ - وا - ۷۰۷ - ۵ < یاب ۱

 * ۸۲۲ * یه يگوج يرلب

 "۰ ۸۱-۸۲ * روپ چولب

 و ۷ ۰۰ - 9 * ساب 2

 - ۳۷ - ۱۲ - ۶۲۳ 2 ۲۳۱ - ۲۳۹ ۲۳۵۰۲۲۲ - ۲٩ - ۱٩۳ ,#* سرافب 1

#۸۷ ۵ - ۸ 

 نر ج» #* ۱۹۱۷ وب را فت

 ۶# ۳|عع # سباردخب

 وا

 ةلکعب ۶  - ۳۳۴۰۲۲۳ ۲۱۱ ۱۸ ۰۱۷۵ - 1۴۱ ۰۳۱ ۰۲٩درع ۲ -

 ۳۷۱ ۰۳۱۸۰ ۷ - ۰۳6۷ ۳۱٩ ٩ - ع - ۲۲سسعر 

 - ۷ ٩ - ع۷ | - ۳ - ۱ - ۱۶ - ۴۲ - ۴زعرع - رعرعح - ۳۵

 هاو - ها[ - ۵۱۳ - ها۸ - ۳۹۵ - ۳۸6 - ۱۶۸۳ - ۷ 2 ۱۶۷٩

 2 ۷ام دن ۱۱ ۱۳ - ۱ -ج۱۳) - ۰۳۲ - ۰ - ۵

۸ - 1۸۶ - ۰.1۸۳ - ۸۷ - ۷۱۷ - ۷۲۲ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۷۱ 2 

 ۵م ۸۵۵ ۵۳ ۸۸ ۸۱۵ - ۸۱۳-۸۰ 2-۷۸۴ - ۹

 ورع۴ - و)ع - ۹ - ۸۴۶ - ۸۷۵ - ۸۸۰ ۸۸۴ - ٩۱۱ ۰ ٩۴۳۳۲
 ف

* ۰۱۸ - ۱۶۱۲ - ۱۶۵۷ - ۱۰(۶۶ - ۱۶۳۴۶ - ۹۵۵ - ۷ 
«۰ 

 * ۱۸ - ۲۷ » هبروب

 # ٩۷۸ - ۲۲ - ۴ * روپ ردامب

 # ۵۸٩ - ۷۹ - ٩۳۲ - ۳۶۰ - ۲۳۳ - ۲۱۱ - ۷ * رابرب

 ۶ * ۵۳۷۱ - ۵۳۶ + یترگاهب
 تست

۰ 

۰  
۰ ۳ ۳ 

5 ۰ 



 8 # ۷ * اهعلاهب

 ۶ ۸۳۷ - ۸۱۸ - ۵۱۳ - ۳۴۱ یار«

 ۱ و ۰۶۱ - ۱۹۸ - ۱۱۷ *هرهب

 - ۲۸ - ۲۸۳ - ۳۷۵ - ۳۷۴ - ۲۷۳ +۳۳۰ - ۲۳۱ - ۲۱۳ - ۳۰۵ * رکهپ

 هر یر یار اب اه اب

 ۱# ۷۸ * هبنان رکهب

 * یشلوب

 یا # هساهپ

 ۰ ۱۶۳۱ » یلولهب

 # 9ع1 - رعم ۵۰ - ۵۵۹ - ۸ * هولهب

 * ۸۲۳۲ -۸۲۱ - ۸۳۰ + ریذهب

 ۹۰۵# + یدا دنهب

 * ۱۱۰ ۷۱۸۸ * كثنتوهب

 4# | ۰ | * موهب

 درپهب * ۱٩۷ * ۱ ۹

 » ۰۰۳ + روپهب

 ۷ ۱۰۱٩ ۰۱۰۰۰ - ۵۸۵ + ةوذوبهب - روچهب - هرمهیب + ن * هرذوجهب

 ۶# ۵۱۷۳ ایساهب

1 

1 

 ۰ ۲۷۲ - ۳۰۵ - 1۹۱ - ۱۸۷ - ۱۸۵ - ۱۸۴ - ۱۴۴ ه یایب

 - ۵۷۷ - ۵۷۷ - ۵۷۵ - ۵۷۰ - 6۷۱ - ۸۳ - 6۷ - 6۵ - ۲۴ * روپاج»

۰ ۱٩ - ٩۱۳ - ٩۱۳ -۱۰۶ - ٩۰۹-۸۷۱۴ - ۸۵۱ - ۹۹۸ - ۸ 

۱۰۱-۱۰۰۷-۱۰-۱ - ۱۰۶۰ - ۹۸-۰ ۹۹۷- ۹۸۸ - ۰۶۰ 
 

 

 برس جم ججآ

0 : 

 رس ۷ ۳ 1

۱ / 



3 1 ( ۷ 

۵:0۳ ۱8 5 

 #* | + ,قک اجیب

 ۰: ۳۵ * درارب يیب

 » ۵۱۸ * ههناریب

 * ۲ * موعب رهب

 ۰ * ع۵۰ * تدراوسیب

 1۹ « ه۷۱ + م اکیب

. 
 * ۸۳۷ - ۸۳۱ + قابا مگیب

 ۸۰۷# » یلت لیب

«۴ «۷ 

 ه ۴۱۵ + رویهلایپ

 » ۸۷۵ * ملاپ

 ۰ ۸۴۱ - ۲۲۰ * تب يناپ

 + ۷۰۰ م ودنان - ودنام - ن + ودزاب

 * ۷ * مادپ

 ۳ 0 + ۵۱۱ + هرونب + ن * هروخپ

7 

 « ۰۳ - ۷ نوت

2 ۰ ۰3 

 ةددپ ۰ ٩ ۳۱- ۱۲۳۱ - ۱۱۸ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۱ - ۲۱۱ - ۳۲۲ - ۲۲۳

#۶ ۳۸۷ - ۳۳۹ - ۳۳, - ۲۲ ۵ - ۳ ۶ 

 #* ۵۷۸ - ۷ * هلانرپ

 * ۱۰۲۱ - ۱۰۱ - ۱۰۰۱ - ۱۶۰۳ - ۸٩۱ - ۸۸۳ - ۵91 * ه دئیرب

 # | ۰۱۶۳ - ۰۲۶۲ - ۸ * رواشپ

 عسص



ٍ 
 و 1 ) 1 1

 / * ۱۰۵۰ + لوهکس لپ < ن * لوهک سکب

 وب | ۰ ع۲ * یلگب

 »9۸4 - ۱۷۲ - ۷۵۵ - و - ۱۱۰ - ۵۳ - ۵۱ - ٩۵۰ - ۱۸ دع نوالپ

 #ت ٩9۰ - ٩٩۱ ٍچ سا ۹ ۷

 |رع + باجنب - ۱۳۴۹ - ۵۹| - ۱۷۶ - ۱۷۱ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷٩ - ۳۰۱ -

- ۱۱ - ۱/٩ - ۳۵۰ ۰-1۸۰ - ۸۱1 - ۱۳ - ۳۵ - ۳۱۷ - ۵ 

۳ - ۷۲۱۳ - ۸45۵ - ۸۳۷۱ * 

5 
 # |۵۰ بزروب

 ۸٩۲ ؟روهکد رود # سس هرو عکروپ

 رهدزروپ * ۱-۸۸۸ ۸۶۰۸۸ - ۸٩۱ - ٩۰۰ ٩۰۳-۹۰۳ - ٩۰ - ۱۰۵

#۶ ٩۷ - 

 * ۱۰۳۷ ه راذوب

 3 جلوپ
0 

 - ۸۸۸ -۸۸۰ ۵۸۸ - ۵۸۵ - ۵۸۲ - ۵۸۳ ۵۸۳ - ۵۸۰ ۵۷۵-۵۷۱ وب

 ب ۴ - ۸٩۹۷ - ۸۹٩ - ٩۰۳
0 

> 

"7 # * ۱۵ 
۰ 

 ۶ روت

 * ۲ 4 ه هکگارات

 #6 ۸٩۷ + هونک يمان

 ۱ * ۱۰۷۱۳ - ۱۳۳ ۸۷۶ - ۸۳۸۸۳۲۰۸۳۷۱ تدت

  ۰یکپن * ۸۱ - ٩۰۳ - ۰۵ «

1 1 
 تم ۱

 ۲ عسل تست ی ی



۱ ) 
 0۹938 ۳ س ۴ ۰ ۱

 ۹۰۵# - ۰۳ 2 ۱ يگن ه د ه ييپت

 » ۵۵0 - ۵۰۴ » روپ يدرت

 # ۵ ۰ ۱۹ 7۸-2 * ینامرت

 ۶# ه ۵ + راهرن

1 

 #ب | ۰۶٩ - ۳ * تهرذ

 ۰ ۹ ٩9 ۰۵ - 3۰۳ - ۷ * نوک

 ست ۶ ۱۰۱۱۱۰۱۴۰۱۰۰۸ - ۱۰۰۷ ه روپاچلت

 یکوکلت + ۵۸ - ۸٩۹۳ #

 وان * ۳ - ٩۴ ۱ - ۱۷۵ - ۱۸ - ۱۸۳ *

 چ ۷ ۷۸ - ۷۷ * یدنولت

 * ۲۰۵ * ةهنیلد

 * ۳۳۷ - ۳۰۵ * هدون

 9:۰۵ ۰۳۵ * ناروت

 + ۲۳ هرسخناهن

 ۲ ۱۰۱۴ * ٩۱۱ ٍآ ری * *  ریت

 ۰ ۰ # تو #

 + ۵۵۷ - ۵۵۳ - ۸۳ - ۴۷۷ - عبا * هکنات

 ۰ 

 ۰۸ ۷۱۷۸ ۱۳۷ ۴۸۵ ۳۵ ۳۸۳۰ ۳۸۴ ۰۲۳۸۱۳۷۵۰۲۲۱۷ ۶ هه

 # )ع۵رع # رویاخااج

 * ۲۱۱ * ردنلاچ

 ۱ * ۷ ۸ * رالاه * ن + ماچ



- 
 1 ۱ « ٩۳۴۳ ه ۸دکج

 * ۱۴۸ # یادآ لالج

 2 * ۸۶۷ - ۷۲۵ - ۷۱۳ # هرهدمج

 ی ۸ ۰ ۷۵۷ - ۳۲۰-۷۰۹ - ۱9 2 ۷۱ ۶ نود ۱

 9 - ٩ ٩۰۷ - ۸۸۵ - ۸۷ - ٩۱/۷ - ٩۱۵ #ت

 رینج ۰ ۸ - ۸۹۳ ۲"

 9 ۱ و را ول رو و

 * ۱۹۳ * يک روح

 * ۹۹٩ ۰ 1۹۸ - ۹۷ - 1۹۹ #* ةیمک نوکوخا

 - ۲۷۱-۲۱ ۰ ۳۵۰ ۴۳۳ ۱۷۷ - ۱۵۱ - ۱۲۱-۱۳ -۷۹-۱/۱ * روج

 ب ۷۸ - ۸۹ - )ع - هرس

 * ۷۲۰۰۷۷۸ - ۵۱۴ - ۳/۲ ۶ ةوف ان

 - |۰۵ - ۸۵۹ - ۸۵۳ ۷۸ - ۳۸۷ - ۳۹۳ ۰ ۴۳۹ - ۳۱۵ ر.و نوج

۷ | * 

 ۳# * روپ ریگناهچ

 ۵۵۸ - ۵۵۷ ۵۵۷ - ۵۵۵ - ۸ ۰ ۸۳ - )۶۷۷ - عو | - ۳۳٩ *رگنریگن اپج

۰ ۸۱ ۰ ۸۳ - ۱۸ ۰ ۷۱۳ ۷۳ - ۷۳۵ - ۷۹ - 

۸ # ۳ 

 1 »# ۷۳ ۷ ییج>

 # ۵۱۸ # هسوج

 ۳# ۲ * ریملسیح

 *«_ِ_۳۸ِ * یراب» لیج

 ر

1 



 کت
_ 

0 

 ماکناچ « ٩۳۰ - ۵ - ۵۵۸ ۰ ۷ - ٩۳ ٩۳6۷ ۰ ٩۷ ۰ - ٩۶۸ - ع)٩ -

* ٩۵۷ - ٩۵ - ۹۵۳ - ۹۵۲ - ۵۱ 

 ه ۷ + رگذ تاچ

 *۸ | ۰ . ۶ گنراچ

 ه ۵۸۵ - ۵۸ - ۴ * هنکاج

 # ۷۱ » روپ دناج

 # [ ۰۳)ع - ۱۰۱۳ ۰ ۱۰۳۲ -۷ ۵ چ هدناج

 ۱ # ۲۹۳ - ۷۳ * یدناچ

 * ۸۳۹۸۳۷ ۰۲۱۱ * باذنج

 ۰ ۱۰۳۸ ۱۰۳۷ - ۵۹۴ - )ع۹۳ -۸ + هدانج

 لبئچ * ۷٩ - ۰۸۰ ۰-۸۵ ۸۱ ۰ ٩۰ *

 * ۲۱۷ » لاپنچ ۱

 ۰ ۸۴۷ - ۸۴۳ * هینج

 ۰ ۳۳ » یلراونچ

 * ۸۲۳ * یه شگنچ

 * ۲۱۸ - ۱٩۳ * هدگاروچ

 ۳ * ۵۱ * هنیارن روچ

 * ۳٩۹۷۱ - ۳ * لوج

 ۷# ۲۸۳ * هقگ انوچ

 ۶# ۷ * لمردوچ

 # | ۲ * لجاچ
۰ 



1 ۱ 

  # نا - ۳۴ #* رود تب نوت

 * "۵۰ و روت یوج

 ۱ * ۱۰۵ - ۰۷۴ * لویچ

 ۶# ۸۸۵ ۵ هشدح
0 

 # | ۰۳۵ - ۸۸۵ - ۳ * توم رضح
_»" 

 نابآ,دبح ٍ ۱۰۱٩ *

 اب

 * ۸۳۱۸۲۱ * روب ناخ

 سیدناخ * ۳ - ٩ - ۶٩ - ۵۰ ۵۱۰ - ۵۷ - ۰۱۹۱ ۰۱۹۹ ۲۱۸ - ۲۱٩ -

  ۱*۵۷ - ۱۰۳۷ ۰ ۱۷۳ ۰ ۸۷۳ - ۳۴۲ - ۳۳و

 * ۱۳۴ ب هوناخ

 * ۷۳۲۳ * انخ

 # )۳ * یردح

 ّض 1۳ * روب رضخ

 ۱ ۳۳۷ ۰ ۳۳۷ ع |۶۲ - ۱۴۰ هابآرضخ

۳- ۱۷۳ - ۵۷-1۷۳ ۷- ۱۵ -. ۸۳۴۹ - ۰.۸۷۵ ۱۳۳ ۱ ۱ ۱ 

 # ۳ - ٩۸۵

 ۷# ع۳ ۵ * یرضجخ

 * ۴۴۳ * ملخ

 باشوخ * ۱۰۴۱۰۱۹٩ ۰

 * » دابآرپخ

۰1 ٍ 



)۱۳( ۱ / 

 دب ق # ب

 * )۳۰ - ۶۱۵ - ۴۱۲ - ۴۰۸ رفداهد * ن * رواو

 * ۱۸۱ - ۸۵۰ ۰ ۷۱۵۰ * هگنپبرد

 * ۸۱۱ - ۷۳۵ * گنرد

 - ۱۳۷ - ۵ - ۵ - عود - لعرع - ۳ - ۴۴ ۰۳۲۴ ۰۳۰ ۰۳۹ - ۲۵ ید

 رعر ۹٩ - ۱۵۷ - ۰۳۹۷۰۱۳۴ ۳۹۸ ۰ ۳۰۱ ۳۳۸ ۳۱۹ ۳۹ . 

 - ۵۷۵ - ۶۸۵ - ۱۶۷۷ - ۲ 1 - ع۵)ع - ع)ع3 - ۳۴۳۹ ۰۲ ۷

 1۹ - ۷۰ - ۵9۷ - ۵۹۱ - 1 - ۵۷ ۵۷۸ - ۵۸۷ ۸٩

- ۱۳۰ - 1۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۷۵ - ۷۳۳ - ۷۱ ۷۱۳ ۸۳۷ ۸۳۳ 

۸۵۱ - ۸۵۴ ۸۵۵ - ۸۵۷ ۸۰ ۸۱۷۰ ۰ ۸۷۱ ۸۸۰۸۸۱۲۸۰ 

 با ۳ ۰۱ ۶ ۰۱۸۰۸۰۱۳ - ۱۳٩

۹ - ۰۱| * 

 * ۸۰۸ - ۷۳۱ - ۷۲۵۰۷۲۳ ۰۷۲۲ * لوک پد

 - ۲۱٩ - ۳۹۰ ۰ ۶۱٩ - ۱۹ - ۱۹۳ - ۱۹۰ ۱۵۸ ۰۴۶۰۴ ۶ هابآ تلوو

۵ ۷ # ۰ 

 : * ۷۲۲ * هلود

 * ۵۵۷ د هیاهو

 * ۷ * راهو

 * ۶ ۱۰۰۷ ۶ نویس اراهو

 3 * رو راهد

 * ۲۱۸ - ۲ * ینوماهد

 ۰ ۰ ۵۸ - ۵۷ - هب + روپ تامرهد

۰ 
۴ 



 نر ی

 ۶ ۳۱ و ۱۹۸۰-۱ ۱۳۵۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۰۸ ۰۸۷ ۵ یلهو

 ۳۳# * هرپدنهد

 0۸۰۴ ۷۳۵ ۷۳۳۰۲۱۷۱۸ ۰۷۱۷ ۰ ۲۷۱ * کگلزهو

 ۸۲# ۸ * ترک ید

 * ۱۰۱۴ + یکرهد

 ۰ ۸۱۰۸ ۰۸۵۰۷۱ * روپ لود

 # ۵ 2م * روپادید ۰ ن * رویادرد

 جو و ی ۱ یا یه یا * روپ لاوید

 # ۸۰۶ - ۸۰۱ - ۷۳۹۰۲۸۷۱ ۰. ۸ * وپکید

 ۰ ۸۳۵ + روب یفید

 ۷۸۳ ۰ ۷۳۵ * یناپوید

 و

 * ۳۱۶ + یناروید

 * ۱۰۳۹ ۰ ۱۰۳۸۰۱۰۳۷ ۰ ۱۰۳۷ * هقگربد

# ۵ + 

 ۰۸۱۱ ۸۱۰ ۲۷۰ * هبرم رد * ن * هبرم ورق

۱ 

۳ 
 ی :تگ جار

 # ۵۸۳ هاوجار

۱ ۸۳۸ 
 ۳ و روجار

0 ۰  



۱۹۳۲ 

/ ۰ 3   ۱ ( 

 ۱ » روعار * م « وپمار * ن * رچمار

 را ار * رس مار

 ۹ # ۷ * يرار

 ۰ ۱۹۸ ۰۱۹۷ - ۱۸۵ * وهار

 *# ۷۷ * روپ در

 2 .9عو .اورع ۳ هر ۵و قو - ۵۵۸ - ۵۵ - ۴۸۴ ۵ گدخر

ِ 

* ٩ ۵۳۶ - ۷ 

 ی * لام ردر

 ۷۹6 - ۹۸۶ ۰ ۹۸۲ - ۵ *یلام اکنر

 # ٩۰۵ ۶# ۷ برور 4

 # | ۸۶ - ۱۸۳ ۳ * ره ور

۵۵ ۰1۶۳۶ #۹۰۵ 

 ۷ ۸۷۱۰ ۸۱۱۰ ۸۱۵ - ۸۵۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۴۷۵ - ۴۵۵ ۰۲۲۵ * یلئهر

 ۰ # ۲ « روساس * ی هرویاس

 ِ ۰ ۱۰۱۴ روس تاس

 * ۸۸٩ - ۸ # روس اس

 # ۵ * دگر گاس

 ۲۰۱* هوس

 ۱۹۴ ۱۸-۲ ۰ ۱۸۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۰ ۱۸۶ 1 ۱۳۴ ۰ ۱۴۷ ۰ ۱۳۴۴۶۰ ۳ « یاس

 ی ۱ 2 ۳۷۲۲ ۳۱9 ۰ ۲۱۸۶ ۲۰۵ )۷۷۱

 ۰ ۰ ۷۲۵ ۷# 4هییس



 *# ۷ * ينگرس

 # ۸۳2٩ - ۷۱۵ - ۵ ۱۳۴ - اعا - ۲ ۱ » روصرس

 ۰ # 6۵ ۸ - ۷ * یتیاگنرس

 ۰ ۰۵ + هذدگ پورس

 دئهرس * ۱۷٩ ۰ ۸۴۹ *

 # ۷ ۴ رو توت

 و ۷۰| ۹ ۰ * تابگ يرس

 رگذ یرس * ۷ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۱-۱۷۵ - ۷۷ ۱۹۹۰ - ۳۹۳ - ۲۱+

 عا ۰ ۶۷٩) - ۵۸٩ - ۱۴ ۰ ۱۶۳۶۰۷۱۶۱ - ٩۱۸ - ۵ ۱۳ ۰ ۷۳۲ - ۵۷ ۷ -

* ۱۳۲ - ۸۸۱۷ - ۲۳ 

 * ۳۴۷ * هردنکس

 لورس * ۵۷٩ ۵۸۰ *

 # ۳۸۳ ۳۷۸ - ۲۷۲۱ - ۳۷۵ ۰ ۳۷۶ - ۷۳ # رک

 * ۷۸۰ - ۷۳۷ - ۷۳۵ ینایاس

 ۰ ۱۰۱۷ ۱۰۵۷ - ۴۵۵ - ۲۱۸۰۳۱۷ - ۱۹۸ - ۱۸۲ - ۱۷۹ * روپ ناظاس

 ۱ ۱۳۸ * روپ میلس

 * ۰-۷۰۳ ۷۸ * دگر یاس

 5 ۲۷۱ * دذفرمس

 * ۱۱۳ - ۱۱۱ * رگومس

 * ۱۱۷ - ۴۱ و

 * ۱۶۷۲ ۳۲۷ ۰۱۷ - ۱۴۱ # يزاب ردنس

 #۶ ٩۳6۳ ٍدچ هک مارگنس

 ۹ , 



 # ۱۹۲ ۰ سوکنس

 )۳ ِ ۳ ی

3 
 هل وس ۳ ۵ ۸ - ۵۷٩ ۸٩۹۱۰ #

 ۰ دب ۵۳۸ یئوس

 ه ۸۵۱ - ۸۲۳۷ - ۷۸۸ ۰ ۸۷/۷۸۵ - ۱۷۱۳ - ۷۱۱۸ - ۱۰۷۱ - ۳۶۷1 - ۸ ه كروم

5 

 ۶ | ۰۷ - ۱۰۵۷ - ۰ - ٩۷۷

 و رعالط - )و۰ ۰ ۳۳ - ۲۳۸ - ۳۳۷ - ۲۳۹ - ۲۳۵ * نوروس

 * ۱۰۱٩ - ۱۰۰۲ چ روپ لوس

 ۱ 7 * ۸۰۲ - ۷۸۷ * یزوکالوسپ

 # ۷۷ » هک هلوس

 * ۵۷۸ * یرب نوس

 # ۵ * هک وس

 * ۸۵۰ ۷۷۵ * تد ینرس

 * ۱۳۴۸ - ۱۳۹ * روپ نراهس

 ددرس # ۷ .۰ ۱۲۲ ۰ ۱۷۱ ۰ ۲۱۹ - ۲۲۶ - ۷۵٩ ۰ ۷۵ - ۸۸ 4
ّ 

۰ 

 ن ۱۹ + یرس

 * ۵۱۷ + تاک لئیس

 * ۷۲۳ ۷۰۴ ۷ هک هامیس

 * ۱۰۱۱ * ییبس

 * ۸۹۵ - ۵۸۱ - ۵۸۶ * روپاوپس

 ۱۰۸# - ۸۸۱ ۰۴۴۷ - ۶۶۶ ۰ ۲۳۸۰ - ۲۷۷ - ۲۷۱ ۷ ناتسویس

۰ 



3 1 
8 
۳ 

 * ۸۲ | * فرم هچاش

 ۱ 4 ۸۱۷۳۶ - ۷ ۰ - ۸۳۸ ۰ ۸۳۷ - ۹ * هابآ هاش

 ۰ ۱۳۸ - ۱۲۱ - ۱۳۳-۱۲۵۹۰۱۲۴ ۰۸۲ ۲۷-۰۸۱ * كابآ ناپج هاش
 

۳۳۰۰۲۱۱ ۲۱۱ - ۳۰۱ - ۱۸-۱۷۳ - | ٩۶ - ۱۳۴۵ - ۳ 

- ۷۰۸ - ۸۱ - ۳۴۷ - ۳۴۳ - ۳۳۵ ۳۰۳۴ ۲ ۲۳۹۳۴ - ۲۹۱ - ۱ 

٩۷۲ - ٩۹۱- ٩۳۹ - ۸ - ۸۴۵ ۸۳۷ - ۷۵٩ - ۷۳۵ - ۰ 

# ۱۰۱۷ ۰ ۰۷۱1 ۰ ٩۷۷ - ۳ 

 * ٩ * روپ نابهبج باش

 + ۳۵ «* رپث شب

 # ۷ ٩ 3 ون ریش ۳

 ۰ ۴۷۳ - ۴۱۱ * دابآ سمش

 1 * ۱۰۸۱ - ۱۰۵۸ * هذگ زابهش

 # ۵ ه رع * رو رهش

 * ٩۳۳ - ۱۲۵ - ۲۳ ۰۲۳ * مچ اح ریش

 * (ص +

 ۹ # ۳۳۳ دابآ بسحاع

 1 * ظ

 ۱ ۰ ۱۳۶ * دابآ رفظ

 * ۵ ۷ + رگن رهظ

 رگنریگملاع » ۱۹۲ - ٩۳ - ۱۴۶ *
۳4 

 کف
4 



79 9( 
 # ۹ * روپ دامع

 ۲ ۳۵ ۳ ۷# نامع
۳ ۱ 

0 

 ۷# غ ۴ ی رو یی ی شو و یک نخ

 1۰۷1 - ٩۸۱ - ۸۸۵ - ۸۳۴ - ۱۴۷ - ۱۳۵ - ۳۴۱ - ۱۱۵ * ییجنزغ

 + فا ۱

 « 1۰۳٩ - ۱۰۲۱۰۱۰۱۸ - ۷۱۱۰ ۵۷۵ * داپ] جلف

 ی ۷۱۳۴ ۰ ۴۲۱ ۰ ۳۴۰ - ۳۸۷ - ۶ * روپ علف

 * ٩۷۴ - ٩۸۴ * هابآ خ رف

 * ۵ - ۰ + يزاب نامرف

 # ۲۷۵ - ۱ > هزورهف

 * ۴۵۵ * روپ زوریف

 + مع * یابآ یضدف

 6و4 دز # ت
۰ 

 »+ ۱۲۳۳ * قاچپک

 # ۹ * عابارف

 * ۱۳۰ * رب اب ٌععلق

 ۷ ۷۰۴ ۰ ۳ * رهدمج ٌهعلق

 ۳ * رودناچ علف

# ۸۱۱ - ۸۱۶ 

 * هه - ۵۰ ٍب هدنک علف

 « ۸۱۱ * یراوذک هعلق



 فا ۲۰ )
 * ٩۵۱ ۰ ٩۵۲ - ۰ * يهلوک ٌهعلف # 0

 ۰۹۸٩۹ - ۰۸ ۰ ۵۷۷ - ۱۷۷۱ - )ع۱ ۰ ۸۴ - ۳۷۵ ۰۳/۰۵ ۰. ۸ * راددذق »

# ۳ 

3 

 2 ۳۰۸ ۰۳۰۶۳ - ۳۱۹ - ۲۱۵ - ۹۵ - ۳ 1۹۰ - ۱۷۸ - ۱۳۱۳ لناک

 - ۸ - ۸۵ - زعا ع۷۵ - عقا۷ -عحرع - رعرع۴ ۴۱ و سرم - ۴۹

 - ۷۵۳ - ۷ - 1۱-۱۷ - ۱۳۵ - ۷ - ۰۳ ۳۷ ۰ ۱۳۸ ۱۳٩

 - ۱ - ۸۳۳ ۰ ۸۶۲ ۸۷ - ۸۵۸ - ۸۷ - ٩۱۳-۸۷۷ - ٩۵۷ - ٩۷۳

۲۳ - ۹۸۳ - ۰۳۴۶ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۱ - ۱*۶۰ - ۱۰۴۲ - ۱۰۵۷ - 

۸ ۰ ۰۰ | # 

 # ۵۷ - هد < هد ورچلک

 رغشاک * ۵۷۵ - ۸۵۸ - ۷۱ ٩۱۴ - ٩۱۵ - ٩۳۳ - ۸۳ ۰ ۱۰۳ - ۰۲

#* 1۰ ۶ 

 * ۷۹۲ * ناج وکاک

 * ۷۷ * تب یلاک

 ۱ ۱۲۱ ۵ ۸۴ ۸۱ ۰۱۷۸ بورساک

 ۱۲۱۲ ۸ - ۷ ۹ * یزگناک

 * ۷ * ها دوناک

 # ۱۷۴ * لاث هناک

 ۰ ۱۸۰ 4 لجک

 ٩ ۸۰۴ ۷۹ - ۷۸۳ ۰ ۷۷۸ ۰ ۷۱۹ - ۸ * روپ يک

 * ۷۷۲ ۰۷۷۰ ۰۲۱۱ ۰ ۳۸۳ ب چک

0 

۰ 



۶ ( ۲۱ ) 
/ 

 *# ۲۸۳ - ۲۹۹ - ۵ * دو جک

 #* ۵۸۲ - ۰ * هدارگ

 ۱۲ ۷۳ ۱۳ ۷۳۳۰۷۱ ۰۷۱۸ - ۷۱۷ ۷۱ ۰ ۴ ۷# وناک رک

۸ ۷۳۳ - ۷۳۳ - ۷۳۵ - ۷/۸۷۱ - ۷۷۸۷ - ۷۷۸ - ۷۸۳ - ۷۸۲ 2 

۷ ۷۸۸۸ ۰ ۲۸۷۸۹ ۰ ۷۹۳ - ۷6 ۰ ۷/۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰۸۶۱ ۸۰۳ - 

۸۰۶ - ۸۰۵ - ۸۰۶۹ # ۱ 

 مس ۸۴۱ ۰۷۹۴ - ۱۷۳-۲۳۰ - 1۱۷۱۳ # لاثرک

 * ۵۷۵ - )۰ * کتافرک

 # ۸ * رام هرک

 # |٩۵ * يلوببپ نرک

 * | * یرک

 # ۷۸۲ - ۱۸۱ - ۹ * یراب يرک

 # ۲۸۷ - ۲۸۵ ۲۷۱ - ۶۱)۲- ۸ * روک * ی * ورک

 * ۵1۵ - ۲۱۸ + روپ کنام هک

 - ۷۹۸ - ۷۷۶ -. ۱۳۲۹۰ ۰۱۹ 2 ۵ -۳۸۷ -۲۱۵ - ۲۱۶۰۱۱۷ * رومشک

۳ ۰ - ۸۳۱۰۸۳۰ - ۰۸۳۳ ۸۳۵ ۰ ۸۳۷ ۸۳۱ ۸۳۲۰ ۰ ۸۳۵ 

 # ۰۷۱۳ - ۸ ۰ ۱ - ٩۳۲

 دارا و از + گنلک

 ۰ ۰# ۷ * رب اپلک

 ۸۱۰۰۷ ۱۱۰۰۲۱۵۰ ۱۹۴ - ۱۳۷ ۶ نایلگ

 * ٩۳۲ - ٩۸۱ ۰۸۷۱ ۰۷۷۱۵ - ۵9۵ - ۲۱ * یوئامک

 * ۲۷۳ > یک
 ۰ ك



۳ 

 ينوجنت
 فو

 و |( ۰۰۸

 هه ۱۰۵ ۵ ب هزادذک

 , # ۷ » روذک

 * ۸۱ ۷۸۱ ۸۷۴۶۱ ۰ 9 - ۸ - ۱۸ - رس  راهب چروک

۶ ۳۵ ۷۷۵۷ ۵ 

 # ۳۳۲ ۰۳۳۱ ۳۵-۰۳۳۰ ۰۳۱۳ * يزاپپ فلکوک

 3 * ۷۵۳ + لوک

 * ۳۱۳ * هذگ دوک

 ۹ * روپ متاهگ

 ۴# ۰۰۰ * نواهک

 * ۱۴۹۶ * روب رپهک

 « ۲۰۲ * نرمدک

 # ۵ * هلک |دذک

 » »۳ + هنلبپک

 را بار اه تو - ۱۹۷ - ۱۳۴ ۰ ۱۷ ۰ ۵۵ - ۳,۰۳۳ - ۲٩ * نارچگ

۲۳ . ۳۸۳ - ۲۹۵ ۳۹۷۰ - ۳۹۷ - ۳۹۸ ۰۳۹۹۰ ۳۳۳ - ۳۲-۳۳۶ - 

۴ ۳۱۵ - 1۰۴.- ,6۸۰ - ۲۳/1 -. ۳۸ 2 ۲۳۵۲ - ۳۵۱۰۲ 

 - ۷ ۷۳ - ۷ ۵۵ - ۲۷ ۵)ع 3 ۷۲۷ ۰ ۷۳۹۰ ۷۳۹ - ۵٩۳ - ۵۷9۸ ۵ ۱رع

 ور ۸۸ ۸۸ هر ۵۵ ۸۳۸ ۸۳۷ ۸۳۴ ۰

. ۰۹/۸4 ۱۰۵۱ - ۰۵۷ » 

 ۲# * يلونيب تک

 #ِ ۵ * اگنرابب ک ۳۹

۷ 

3 9 ۲۲ ( 



۳9 (۳۳۴ ) 

 ۱۷ - ۱۰۱۴۰۱۰۱۱ * هدنکلک
« 

« 
۰ 

 گنک * ۱ ۳- ۱۴۸-۰۱۵٩ ۱۷ - ۱۱ - ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۱۳ ۱۵

 - زعارع - رعا۳ - )ع۵ا۷ - ۶۵۲ - ۱۴)ع - ۳۴ - ۳۸۵ - ۲ ۸۴ ۰ ۷

۳ ۱۶۹۳۰ # 

 هو ۳ ۰ ۳۰ع-۳ها -۲۹۴ ۰۲٩۱ -۸۰ - ۷۱۰۷۸ # رایلاوگ

 چ ۰۸ - 1۶۵۰ ۰ ۸۷۳ - ۱۰۷ ۰ ۳*1 ۰ 76

 يثهاوگ # ۷۸ - ۹۸۰ - 19٩ - ۰۷۰۱ ۷۰۴ ۰۷۲۵۰۷۲ ۸۱۱-۸۱۰ -

#۱ ۸ 

 ۱۸۷-0۱۸۸ - ۱۸ - ۱۸۳ - ۱۸۳ * لاودنبوگ

 اپ اهم لر ۸ ماه ۵۷۳ ۷ ۲ * روپ *کروگ

 و | ال - ۰۵۰ - ۷ - ٩۹۷

 ۰ ۷۰۲ > اینکموگ

 * ۵۳۸ + هکر وگ

 * ۷۸۲ - 19۴ - ۹۸۵ - ۱۸۴ - ۱۷۷ * تاهکاذتوهک * ن + ییاهگ زوگ

(۳ ۰ ۲ 

 ۷۱ * گنادم)

 * ۷۲۲ # نمد

 - ۸۲ - ۳۸۰ - ۱۷۱ ۶.۷۸ د ۱۶۱ - | رعع - ۱۳۵-۱۴۳ - ۸۷ * روها

۲ ۳ 2۲۰۳ ۳۰۹ | ۱۱ - (| ۰ ۸ - ۱۸۷ - ۱۸۹ - ۴ 

 او ع۳ 6۳۸ - ۲۳۹ - ۳۳۱ - ۳۱۷ - ۴۱۱ - ۳

۸۳۵ ۰ ۸۳۳-۰۲ ۰ ۸۱۸-۸۱۵۰۸۱۳۲ ۰۷ 1۷ ۰ ۷۵۱ ۰ ۷۳ ۰. ۱ 

.« ۰۷۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۳۱ - ٩۷۱ - ۸۲۶۷ - ۸۲۲ - ۸۴۰ ۰. ۸ 

1 



([ ۲۴۶ ) 
 # ۸۵ ۳ ِك

 * ۸۲۲ +وپ هربه يرل

 یکل + ۸ - ۰۵٩ | # 1
 ِِج

 * ۱۳۱ * ونهکل

 و ۳۰۵ هراپک واک * ن * درک وهکل

 - ۷۲-۷۹۰ - ۷۸۰ - ۷۷۸۰۷۲۵۰۷۲۳۷۱۸ ۰۷۱۷ - ۷۱۱ ۶ قگوهکل
 و

# 

 * ۷۱۷ - ۱۴۲ * لئنج یهکل

 # ۵۵9 ه:د يعکل

 ِ * ۱۰۵٩ * توکرگنل

 # ۷۱۷ # هناپ قول

 »# ۷ ۳ * دو # ير # يراهچانول ۰ ۳۰ کدول 3 1

 * ۱۰۰۳ ۰۳۸۴۰۳۷۲۱ * يرهول

 * ٩۰۵ ۰ ۸۹۷ - ۸۸۸ -۳۰۵ # هذگ اول

7 4 

 ۶# ( 31۷ مب را و یچام * سن « هراوهچلم

 # ۵۷ - هرعا - هرع۵ - ۵۳۷ # هدلام

 1 * ۵۷۱ * راولام

 هولام * ۴۳-۴۱-۳۳ - ۴٩ - ۵۳ - ۵۱ - ۷۷ - ۱۱۳۲۰۷۸ - ۱۸۹ - ۰

۳0 ۱9 ۵۱۳ - ۵۹۰ - ۳۳۸۵ .- ۶۷۳۶ - ۱۳۳۱۶ ۱9۲ ۹ , 

#۰ ۰۱ - ۸۸۰ - ۸۷ - ۸۷۳ - ۸۵۵ - ۷۲۶۱ ۰ ۳۴ - ۱۳۳ - ۱ 

 * ٩۰۵ + هتک یلنام



: ( ۲۴۵ 

 * ۱۰۱۸ + ورجلام

 ِ ۷ ۱۰۲ * هروددام ۱

 ۰ ٩۷۰ ۰.۵۳ - ۵۲ * هودذام
۶« 

 #ت . ۸ * وهدذامم

 * ۱۰۲۷ ۰ ۱۰۳۵۹۶ کد کلزام

 ب ۵ * قک نام

3 : 

 ۸۵۷ - ۶ 3 5 رپذلا ءاروام ۸۵۷ - ۸۸ ۰ ۸۴ - ۸۱۴ ۰ ۱۳ - ع۱۳- رعو۲ - ۳۶۳  یذلا ء) یا

۱ # 

 - )ع ۵۱۷ - ۶٩) - )ع۱ ۱-۰۳۳۵ - ۳۶ - ۳۳| - ۱ ٩۳ -1۳۸۰ ۱۳۱ ۰ ارهنم

 #* | ۰۷۸ - 9 ۶۸۱ - 1۳ ۵ ۰ ۵۷۳ - ٩۱۷

 ۰۰# - ۷۸ ۰ ۸۸ - ۷۷۷ 2۰ ۷۳۵ - ۷۳۴ * روپ ارهلم

 را # وب لر ع

 چ | سد اعم

 * ۵۲۵+ یابآ صوصخ

 + ۸۴۱ * رود صلخم

 ۸۱۴ - ۸۵۱-1۲۴ ۵۷٩ - ۴۱۱ ۰۴۸۱ - ۱۲۷۱-۴۰۴ * هابآ دارم

۸ - 1۰۵۷۱ * 

 )گ « ؟35 یکم

 * ۷۷٩ * هلس تسم

 ئ ٩۱ - ۸۷۳۰ ۴۸ * رگن مظعم

 مرکه  ۸۸۳ - ٩۷۷ #



۳ 

 * ۱۸۵ * روچالب * ن# روچالم

 2 ۳۸۷ - ۳۰۵ - ۴ ۰ د ۰۳ - ۲۰۰ - ۸۸.۰ ۷۸۲-۱۸۱۰ ۰۱۷۸ * نایلم

۷ 2 ۲۰۸ - ۳۱۶ - ۰۳۱۱ ۲۱۳ ۰ ۳۱۳ ۲۱ - ۳۱۷ - ۳۷۲ - 

 - ۱۳۸ ۰ ۷۰۸ ۰ ۷۰۷ - ۱۳ - ۰۳ - ۰ - ۶۳۸ - ۶۸۵) - ۵۸٩

 # | ۰۳۶ - ۷۲۶ - ۸۵ - ٩۱۷ - ٩۹۸۱

 * ۵۱۸ - ۵۱۷ # هوجلم

 و | ۰۰۳ - ۹3۵ - ٩٩۱ - ٩٩۹۳ هدرب لگنم
3 

 * ۱۰۵ ۰ روم

 * ۲۰۳ « روپ یوم

 * ۸۷۵ - 1۸۹ - ۱۸۱ ۰ ۱۸۳ * گنروم

 ریگنوم ۳۱۶ ۲۱۱ - ۳۳۹۰۳۴۳ - ۳۳۷ - ۳۴۰ - ۳۴۳ - ۳۹۳ - ۴۹ -

۰ #* ٩۱ ۵ - ۱۵ ۰. ۹ ۵ 

 د لعرع۸ - ۵۴٩ - ۵[ - ۵ع+ - ۵۳۸ - ۵۳۷ - ۷۷ * یدنامم

 ۳ و فیس هرم

 # س #

۰ 2 

 # ۰ ۵ * گکردران

 ما - ۷۹۸-۸۰۵ - ۷۸۹ - ۷۸۷ - ۷۳۳ ۰۲۷۳۵ - ۷۴۳۰ ۷ ۳ * بورماز

۸۱۱ # 

 # ۸ #* ریدناف

 * ٩۱۱۰۷ هروهناز

 * ۷۷۱ - |۷۴ - ۱۷۲۳ - ۱۷۱ ب هنیدت

 | ی

۰ 
 رز



۲۷ ( 1 
/ 

 # 9۵۵ - ۳ ( یسهرن ) * یدرذ

 ۱ * ۱۱۱ * هلبرن

 ۶ ۱۰۰۸ * کردلن
۰ 

 يلاهکاون * ٩۴۷ - 5 7

 »< ۸ * رگنروف

 *« ۰۵۸ -۱۰۴۰ - ۱۰۳۹ - ۸۲۳ - ۱۸۵ * هریشون

 1۱۰ اد هلاخب ۰ ی # هلاجن

 # ۰۵۲ - ۱۰۳۴۲ - | ۰۳۴ - ۸۲۸-۱۰۳۱ * بالجث

 ۱ ۰۱۰۱۰۱۰۰۸ و گلی
0 

 » ۵۷۴ * لباو

 »تر ۳ ۰۳ > وب درو

 * ۸۳۷ - ۸۳۵ * یاانریو

» | » 

 ۶# ۱۷ ۸ اروچاه

 ُ # ۷۷ ۵ + راله

 * ۷۷۱۷ - ۲ ۵ - ۲۱۴ * لوپ هبنه

 3 ۵۵ * رویارجت

 « هداع # ينهارج»

 * ۱۷۷ - ۱۷۲ - ۱۱۱ - ۱۵۱ - ۱۴۸ » راودره

 #* )۵ - )ع)ع « لوسره



( ۲۸ ) 
 * ۸۲۱ + رانچ تعفه

 # ۳۱۱-۵۷۹ - ۲۵ * یه ر

 5۵ 1۵ 2 ۱۳ ۶ ۳۴ + ۳۱۳ - ۲/۴ - ۱۳۶ - *  ۲۷ - ٩۵۰۰۳۲ نانسردخه

 هم ۸۶۸ - ۸۱ - ۷۸۲ - ۷۳۱ - ۷۳۰ - ۷۰۷ ۰ ۱۷۳ ۰. ۸۷1۵ ۰. ۵

 #ئ | ۰۲۳ - ۱۰۳۵ - ٩۱۷ )ع

 ۶ ۳۳۸ ۰۳۰۳ ۶ نودنه

 ۲ | ۰۳۹ - ۰۳۸ 2 ۷۵۸ - ۵۱۳ * دابآ تگنشوه

 » ۱۳ + یلگوه

 # ۲ ۰ + 9 روت تسددهش

 * ۸۳۸ - ۸۲۱-۸۳۷ * روت هرهه

 ِ ۴ یو

 کف

0 * : ۸۸۵۳ 2۳۱۳۵ 



(۳ ۰۰ 

۳۳۳ 

(۱) 

 - ۶۷-۵۷۲ 3 - ۵رع - ع۵۲ ناخشنآ

۰ ۱۰۰۷-11۷-۹۸۸۹ - 

 یر هرم

 -۳۰۸ - ۳۴۶۱ - ۱۴۸ قاماف شتآ

 )عع۸- )۶۴۳-۳۳۱

 - ۲۸۲-۳۹۲۶ -۱ ۱۱۱-۱۴ ناخ فصآ

- ۹۷۸ ٩۱۸- ۸۵۷۱- ۱۵۱-۵ 

1۸۲ 

 ۲ ۸ - ۷ ناخرعآ

 *ع۱ . . .ينامس يلع اقآ

 ٩ رع ًالم افآ

 - ۳۰۰۳۰۱۷ ۳)ع۸-.۲ ۰۱ فسوت اقآ

 [ع۸ - عءرع

 ... یگشیوخ رکباب

۶۳۳۶ :1۲ + ۶38 | ۰۵81۵ | 

 - ۲ ينانمچن گبب مجهاربا

۳۳ - ۳۳۲ ۰ 

۰۸۱-٩۰۸ ۱۰۷ 5 

 - ۳۳۰ ۱۵۸ ۱۳۹ ۵ ناخمدهاربا

 اقبلاوبا

 - ۱ ۳)ع- ۵ ارع- ۶۸۸ - ۳ ۸

- ۸۵۵- ۸(۷- ۸۶۰-۸۱۸۰ 

۱ ۶۱۷۲ 2۱۰۵ ( 1 

 )۳ گنج مثف ناخ مدهاربا

 ۳۰۸ يگشيوخ مدفاربا

 ۲۳ نسجیز
 نر

 - ۷ ۱۳ - ۵۵)ع- هرعرع- ۵۳۳ نیسحنا

 - ملع۵- ۸۰۹ ۸۰۲ ۷۹۱-۷

 - ۹۵| ۹۵۰- ۹16۹- ۷ - ٩۱۶۸

۹۵ 

 . رشبلاوبا

۳۹ 

 ۲ هر ۱۸ - ۴۶ | نسعتلاوپا

 - )۳ -۸٩۳ ۸)ع- ۸۹۴۶- ۳

 9)ع۷ - ۹۶۵ - )۴

 رسا هه , دجعسوپا

 6۹۵ - ۰ ._بلاطوبا

 | ع* - ۶۱٩ - ۲۱۱ - ۱۵۸ عتفلاوبا

 ۳۸۷ - ۷۷ - ۳ لضعلاوبا

 ۱۰ ۸9۹ ۵۷ ۲۲۱ مهاقلاوبا | -)۶۳۹ ۰ ۳۹۷-۳۴۱۰ ۲۳۱ ۰



 ِ ار

 دیج*وبا ۳۶ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹٩۲ -

- ۱۰۱۱-۱۰۰-۱۰۰۱ ۳ 

۱۰۱۹ - ۵ 

 رو - ٩٩۲-9۹۳ نیعخلاوبا

- ۱۰۱۷- |۰۵ - ۱۶۱۱ ۱۰۰۳ 

«0۳3 
٩ 

 ملسصوبا ۲۳ ۳۰۷ - ۲/۱ - 1۵۷

 - ۱۱ دیحت نیدلا یعع رفظملا وبا

۲۵ - ۳۳۷ - 1۷ ۵ 

 ۳۵۱۱ و ی یو

 ۳۳ - ۳۲۲ - ۳۰۹ ۲:۶۷ مراکملاوبا

۸9٩-۸۸۸ ۸ 

 ۸٩۳ - ۸٩۵ ههاوچ ههگنس لچا

8۹۷ - ٩۹۷ - ۷ 

 ۵13 - (۳) بحاص مگجب باچنحر

٩۵۹ ٩۳۳۸ - ۷۱۶۳- ۳ ۰ 

 ناخ ماشنحا ۲۱۵ - ۳۳۶ - ۲۳۷۹٩

- ۸۷| - ۸۷۱۸ - ۸۵۵ ۸۵۳- ۳۸۳ , 

۸٩۹۱ - ۸ 

 گیبذمحا ۵۱ ۷۷۰ ٩۲-۷۸۰ -۱۵۸ -

۱ 

۱ 

- ۱۳۳- ۷۱۲۲-۰۱ -1۹۹ - ۳ 

۸۸۵ - ۷۲۳ 

ِ ۰ 

 ۸۸۵ .. .. ينادمچت گیب دمحا

 ۷۷-۱۹۳ .. .. یگشیوخ هیحا

 ۵۹۵ 2 ۹ یهدنفوس همحا

 ۸۸۷ - ۲۳ . . پرع هدمحا

 ملس و هلآ و هرلعهللا یلصراذخ«دمحا

۹۳۲ 

 ههنیاندمحا ۵۷۵ -۹۱-9۰۷۱-۸۵۸-

۱ ۹۵۷ - ٩۳۶ 

 - ۵۱۲ - ۴۳۹ - ۸۳ ناخ یاصتخب

 ۳ - ۷۸۳ - ٩۱۶۷

 ۲۴۸ .. .. .. .. نیر رایفخ)

 - ۱۹۹ -1۹۱- ۱۳۸ ٩۳- ناخصاللخا

۹ -۷۱۹ ۳ - ۲۳۹۱ - ۵۱۲ -۵۲۲ - 

 - ۵۷۳ ۵۵۵- ۵)ع٩ - ۵)ع - ۳

۳ - ۱۸ | ۷۱۵-۷۵ - ۸۷۰ 

 - ۲۷٩-۵۲۲ یگشیوخ ناخ,یالخا

۸ -۵۵۵ -۵۹۳ -۷۱۸- ۷۷۰ - 

۷ 



۰ 
/ 

 ۱۳۸ ۰.۰. ۰۰ .. هه. ماژریچ اردا

 ۱۱ ۸3 و کیت ته

 ۲ع۱ .. .. کیردهب ههگنس ببوا

 - ۲۰۳ - ۱۳۷ -1۱۱ ناخ ثدارا

 - ۶۷)۵- ۵۲۴- )۶۷ ۳۴۵-۳ - ٩

۲ ۰۳۸ - ٩۱۱ - ۲٩۱ 

 ۳۵۷ - ۷۰ - هو - هو روگ نجرا

| ۰۷۷ - ۷ 

 - ۸۸۱ - ۸۷۵ - ۷ ناخ نالسرا

۷ .۱ 

 - ۷۵۸-۸۱۷ ۷-۷۵۷ | يلع نلسرا

۸۷۵ 

 لا يسرا

 | ۰۳۲۶ . ناخ یاشرا

 |9۵ ۱۰ - ۵ . , گیب قعس)

 - ۳۳۷ - ۲۴۸ -1۹۵ ۱۱٩- ناخ هس

۴ - ۳۶۱ -۳۹۵- 6۳۹۰-۶۰۰ - 

6۵ - ۱۳۱ - ۷۴۲ ۷۵۱ - ۷۷۱۳ - 

- ۸۵۸- ۸۳ ۸۳۲-۰ ۸۱۷- ۲ 

| ۰۷۱۵ - ۰ 

) ۳16 

 - ۱۵۷ - ۱۴۲ -۱۱۵ - ۷۷ يشاک دسا

۱ ۵ - ۴۳۲۳ -۳۹ ۳۳۱-۳۰۸ - 

 -زع ۰ ه- ۳۹ ۵- ۳)ع| - ۳۳ ۳

 ع ۵۷۵ - ۵رع- )۴۳۹ - )۲ ۸- ۰

98 - ۱۳۱ - ۷۷۱۳-۷۶۲ - ۰ ۷ ۷*- 

 - ٩ -۸۷ - ٩۳۵ بز ۷۷۱۲-۷۷۸

۳ 

 ۷ - ٩۵۷

 - ۳۳۸ ۳۵۱ - ۱۰٩ - ۷۳ راپدنفسا

۵۳۳-۷ ۵۵۳۶ -۵۹۵ -۷۱۸۸ - 

۹ ۱۹۳-۰ ۷۸۲-۰ - ۸۱۲ - ۸۵۱ 

 - 9۸9 - 4۸۸ - ۱ هب گیب رایدذگسا

19 - ۸۵۱ 

 - ۵۳۳- ۵۰)ع- ٩ ٩) يرومعم رایدنقس)

 ۹۸۸ - ۸۷۳ - ۵ هاع

 ۲۹۹ .. .. .. هلیهورردنکسا

 - 1۳۶ - ۹۸ - ٩۳ -۷ ناخ ملسا

۷ -۱۳۵ ۵۷۰ 1- ۳۳۰۶ -۳۳۷ - 

۷ ۲۵۱-۰ ۲۱۲ 2 ۳۰۷ ۱19۶ 

- ۵ ۰ - (۶۱ ۸-۶۸-۴۰۱۶ ۰۱ 

- ۰ 2۳ ۵۲۲- ۵۱۸ ۲ 



 گور

 - ۵۷۷ - ۵۵۵ ۵۱۶۳ ۵)ع۲- ۳

 9 ۲۷ - ۷ ۳رع

 ۸۸۳ - ۷۰۲ - ۸ لجبعمبسا

 - ۸۳۳ ۰ ۷۱۸۰ - رعو یناغفا لدعمسا

۷ ۸۳۳-۰ ۸۳۹ 

 | ۰4 9رع . گیب لیعیسا
 

 - ۵۲۸ - ع۵۲ - ۱۳۸ ناخ لیعمسا

۵ ۷ - ۸۷۳ 

 ۷۷ ۳ یگشیوخ لیعمسا

 ۲۶۸۷ - ۳۱ . ينامرك لیعمسا

 - ٩۳ - ۷۷ - ۱۳- ۳۴۵ يزاين لیعمسا

- ۲۳۱۳۱۸ ۱۳۸ - ۱۲۰۷ - 8 

 - ۵۳۳ )6۸۷ - زع۵۶- )۰ - ۳۶۱

۹۸٩ -,۸۸۲ - ۸۷۳ - ۷ 

 ۲۷۹۰ .. . . . )لا فرشا

 ناخقرشا ٩ ۲۱۲-۱۲۲۱۱ ۷ - ۶۱۶۴ ۱ -

۱۰۴9 

 ناخ تلاسا ۵۳ - ٩۳ ۰ ٩۵ - ٩۳ -

- ۳۳۳-۳۳۱ ۱۵۸ ۱۵۷ - ۵ 

 هه, ۳۹۵, - ۳۸- ۳۵۳-۳۸

 - ۵۱۹-۳۰ ۵۸ - ۵ابرع- ۵
۰ 

1۳۶ - ۱۲۵ ۱۳۷ ۸۵۱ -۸۵۵ - 

 ۰4۸۷ - ٩۳۷۲

 ۵۷۲ -۸۱ . ... ناخ رغصا

 - ۱۹۷ -1 ۱۹٩- ۱٩۹۳-۹۶ ۱, ناخ راپثعا

۳۲-۸ - ۱۳۵ ۸۵۷۲۰ ۸۸۳ 

 - ۳۰۱ ۱٩۳-۱۳ -۱۳۰ ناخداقنعا

 -۶)۱۶۷- ۱۶۵ ۲ - ع۵ ۱-۳۹۵ - ۳

۷۱۱-۷۱ ۰-۷۷۱۳ ۸۳۰ - ۸6۷ - 

۸۸۶ - ۱۰۳۲ 

 - ۵ ۷)- ۴۵ ۵- ۳۰۳ ۱۳۲ ناخامنعا

۸ ۷۱۳۳۰ - ۷۱۵ - ۸۵۷ ۹۸۲ 

 8 ۰ ۱۳ - ۱۱۳/۲ ةلودحلا یامذعا

 زا 3 0 ... .ییملاوخا

 ناخ مظعا ۴۷ - ۵٩۱ - ٩۳ - ۱۰۷ -

۸۲۳ - ۹ 

 - ۶)۲۷- ۱۹۸ -۷ ۳ توضح یلعا

۸ ۳- ۳۶۰ ۳۹۶۴-۳۸۷-۳۷۱۸ - 

 - ۵۷۸ ۶۹۳ ۱6۷۶۰ ۲۶۲ ۳۰۵ -٩

۰۱۷۳۰ ۰ ۰ ۵-۸۷۵۰ ۷۰ 



/ 

۰ ۷۶۴ - ۱۸۰ ۰-۷۷۰ ۰۷۹1 - 

« ٩۲۸ ۸۸۱-۸۳۲۰ ۳۰ ۷ 

9 ۹۳۸ - ۲۳ 

 - )۶۳۳ - ۲۸۴ [ ناخرغآ ] ناخزعا

 - ۸۱ - هود - ع۵۱ - ع)ع۸

 ۵۹*۰ - | ۰ ۵رع + ۷۵۸ ۰ ۳

 - ۲۶۷ - ۲۶۷ - ۷۱- ۵ ناخ راخفکا

 -۳ع ۲ - ۳۳۱۶-۳۰۷-۳۰۱۰ ۹

- ۷۳۵-۷۱۳۷ - ۵۱۶-۱۶۰۳ | 

-۸۱۷ -۷ ۵ | - ۷۶۳-۷۷۳ ۰ 2-۴ 

٩۰۸-۸۸۰ - ۸۲ - ۸۳۳ ۰ ۰ 

 - ۸۳۴ ۲ ۵۷۷ - ۵۷۱ ناخ لضقر

 ۰ ۰ - ٩۹۸٩

 ۲۸۸ .. ., هلیچ ناخ نوطألقا

 ۱۴ دار اچ رم مک

 ۴۴۷ .. .. .. .. ههراب ریکا

 | ۰۴۰ - ۸۲۳ ۰۳۸۷ هاشداپ ربکا

 - ۲۷۲ - ۲۵۷ - ۶)۲) ناخ مارکا

۳ ۰ ۳۳۶۲۰۳۰۱-۳۹۸ - ۳۱۶۵ - 

 - ۷۵۸ ۰ ۷۵۷ ۰ ۷۳۴ ۰ )عرعو

(۳۳13 

 [ ۸ .۰ ۰۶۷ [ - ۵٩*۰

 ۳ ی داد کلا

 -۱۲۱ ۰۱۱۵ - ۱۱۱ ناخ يدرو لا

 دعا 49 لا 2 1

- ۴۶۹۱ ۰ ۳۸۸ ۴۸۱ 2-۳۴ 

2 ۷۱۸ - ۵۷۳ - ۳۹۶ ۸ 
9 

- ۷۰۸ - ۸۵۶ ۰ ۷۵۷ - ۷۶۱ 

- ۸۷۵ - ۸۷۷ 

 | ۰۵و - وع - ٩رع - ۳ گیب رایغلا

 - ۷)ع۴ - 1۸۸ - ۲۴۸ ناخ رایغلا

۱ ۷۱۳۰ - ۸۱۷ ۸۳۱ - ۸۲۹ 

 رب - ب۳ ۵- ۸۱ -)۴ع۷ ۸ ناختاققلا

 ۰ ۷ 12 ۷ ٩

 ۳۹-۱ ۰ ۰ ۰ هه 4 ۰ ۰ گیبخلا

 ٩۲۵ - ۵۷۲ - ۱ یاخ فلا

 و هرعرع- 9۷۱۰۰ ۸۷۲۰ ۳۹۱ دادکللا

۶ - ۵ ۰۵ | 

 ۳ ,گبب يلق 2!

 ۸۳ هلدج و کلا

 - ۲ ۸زع - ۲ ۱۵- ۳۷۴ ناخ يدروهللا



) ۳۴ ۱ 

۱ ۰۵۷ ۰ ۱۰۵۷ - | ۰۳۸ . ۷ 

 ۱۴۱ - ۰۱ گیب رایذللا

 3# ۲۰۵- ۱۱-۴۰۴ ناخرایذللر

 - ۳۶۸ ۲۳۸ ۴۶۹ -۰ ۳۷ ۲۸٩۹

 ۳۱ - مرع۲

 روهثارسولا ۳۰٩ ٩  -۷ار ۰

 - ۸۵۱۰ ۸۶/۷۱ ۸۳۱ ۸۱۷۰ ۸۷ 9)ع

٩) - ۸۸۳ - ۳ 

 | * ۵۳ .. .. .. يلزوكر سولا

 ٩۳-۷۱ .: .. .. هللا ماهلا

 ۸۸۴ - ۳۴۱ . لیعمسا ماما

 ۳۱۱ - ۲۷ رغا يلف ماما

 - ۵۵۹ - ۳۰۳ - ۸۵ ناخ يلق ماما

۵۰ 

 ۸۱۲ - ۰۴ - ۱۱۷-۲۱۴۰ لا نأما

 ۶۶۱۸ - ۳۵۸ ناخ ثناما

۱۹۵ 

 ةهگنسرما ۷۷ - ۳۰۷ -۲۱۵ - ۲۷ ۰

] *٩۳۴۶۵ - ۸۵۷ - ۷۹۶ - ۳۶ 

 نواردنچههگنسرما ٩۵ -۷۱- ۴۹۸ ۰
0 

۱ 

 - ۴۶۹4 - ع۵] - ۳۴۶۷ ۸

 ۳ - ٩۹۸٩

 ۱۳۹ .. .. .. روهئار 5هگنسرما

 "» ۸5۸ - ۱۸ - ۵ ينرورةهگنسرها

۱۹۵1 

 ۸۷ ۰ ۸۵۱ ۲۳٩۱ .. ناخ هجا

 38:0 اب یر ها ام ها را زا

 9۸ ام یاشار

 - ۲۹- ۳۹۱-۲۲۹- ۵٩| ارمالارریما

۳۳۴-۳۱۵۷۷ ۳۴۱ -۹ ۳ - 

۴ ۳۹۱-۳۹ ۳۹۷ ۱۷۰( ۴۱۷ - 

۳۷۴-۹ 6۷۷ -۵۱۷۱۸ -6۷ » 

 > ۸ ۵٩۱۳۰ -۸۳۸ ٩۵۳۶ -٩۵۷

۸۸ - ۰۱۲۳ | 

 ع ۳۰عع ۴۳۰-۴۳۱-۴۹۲۳ ناخ ریما

 - ۳۹ قد ۳۵ ۳۳۲-۳۳۱ ۹

 - ۵۷۰ ۸ ۸- ۸۵۰ ۳و

 ۰۷ ۲ ۲۳ ۵۹۷۰ ۵۹۷۰ ۵۹۸ -٩

۱ ۷۴۶۱ - ۷۴۶۲ ۷۵۱۰ ۷۷۱۰ ۰ 

۰ ٩۳۷ - ٩۱۸ ۸۶۷۰ ۸۱۶۲ - ۸ 



 ست ۰
۶ 

۹۸۲-۷ - ۰۶۲ ۰۲۶۵-1۱ ۰۶۹-۱ ۱- 

۵۲ ۱ ۰ ۵۳ ۱*۰ 

 ۳۸۷ ۰.۰... يزاريش هللیقف ریما

 لی ۵ ۱۵۵ یا

 ۳2۹ ۸/۱ 1 . . ينارچگ يانيما

 ۵۱ ۰.در رب کن

۳۹ 

 ٩۰۳ ۰۵۱۸ ۰۶۷۹ .. .. نهردنا

 - ۳۰۲ ۰ ۲۹۰ + ۲۳۶۸ ةلپدنپ سمردن)

 - ۹ ۵۱۷۰۰۵۱۳۰ ۸٩۶-۵۳۳

 ۱ - ٩۸٩۹

 ۱۰۱۲ ۸۷۴ ۷۱۴۲ هریدنهد مر دذ|

 ۱۰۱۵ - ٩٩۳ ,. . . ةلسنوهب یوکنا

 ۸۵۷۰ ۵1٩-۱۰۱ ۲۷۱ ههکنس پوذا

 ۷۹۱ ۷۷۸ ۰ ۰ من تک

 ۱0 ناخ رونا

 ۱۹9 ی جا و ی

 ٩۸٩ - ۸ ۳ ْمارثحا ادوا

 - ٩٩۳ - ٩9۵-۰۰۴۳ كگنس توروا

۰۳۰ 

 - ۳۰۸۰ ۲۰۴ ۰۱۴۸ روهنار نابيدوا

) ۳۰ ( 
۳۳۴۳۱ ۳۳۷۰ ۸۸-۳۳۸ - 

 ۰ - ٩۸۸

 ,٩۰۷۰۲۸2۰ ) جا يوا

 تم ربا و تک «کققا

 ۱۳۵ و یر و ۰ افق

 ۳ ۱۲ ۰- ه۳ + و۲ اچ گنرا
, 

۳۰۷ - ۷ 

 ۳۹۷ ۱۱ .. ,, ,, پیز گنروا

 - ۵و۵. ۳۵۷ ۲۶۷ - ۵۳ ناخ کلبزوا

1 - ۵۸۸ 

 ورع9- -٩۱۹ ۵۰۸- ۵۰4 ناخ ماهثفا

 و۰۷ .. .. .. .ب گیب مچها

 ۱۰۲۳۳ ۱۷۲ - ۱۴۷۱ ناخ چریا

۴ - ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ 

 ,. يبمشي
 و يدبرفا ندبا

۱۰۲۱۳ - ۸ 

 ناغفا پویا

 ( ب )

 ) کبب اپاب

 1۸-۹9 1۳۸ ۳ 2 ۶ يچاباب



۱ 9 ۳ 

 - ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷ اجاب

۷ 

 - ۸۷۱۸۰-۸۷۱ ۳۰۷ -1۱۳رایذخ لداپ

2-۲ ۹۸۸ - ۱۰۳ 

 ۷۷۱ - ۷۵ - ۴۱۴ .. ناخرفاب

 ۱۷۰-۱۷۴۶ -۱۲۵ ., گیب یفاب

٩9۷ - ۷۷۴ - ۵۷۳ 
0 

 ناخ یقاب

 ۳۹ دیس یقاب

 اما دی

 ٩۳ .. .. ناغفا ضرع دیزیاب

 ار يزاغ هیزیاب

 ی ی

 5 بو و

 ةهگنس يجچ )یا

 ۰ ۰ ۰ ۰ ٩۷۱۰ - ۷ ۰ ناخ روانخب

 - عاع| - )۶۳۰ - ه۳ - ۵۲ ناخ راینخت

6۹۶ - ۷۴۲ - ۸1۷ - ۸۵۷۱ - 

۱*۳۸ 

 ۸ . ,_ ةهللا تبادب

 ۸۵۱ .. .م .. .گیبرادروخرب

 ۸۷۵ - ۸۵۷ .. ينكد يج وسرب

 - زع۳رع - ۳۱۲۶ - ۵ ناخدزادن قرب

۸۵۱-۳۵ ۸۸-۲۸۱ - ۸۷ 

۸ ۱:۲۳ - ۰۳۸ | 

 ۱۳۸ ناخ هلودنرب

 ۸۳۳ - ۸ نیدلا ناهرب

 دعا ۲۹۱-٩ )۶ ناخ هبیما گرزب

» ٩۵۲- ٩۳۶ -٩۳۶۷ -۸ 1۵ ۳ 

 ۳ - ٩۵۵ - ٩۹۵۷

 ۷ ٩۲۳۹ - ۵٩ - ۲۳۴ .. ناخ مرسب

 هم زر ناخ تنسب

 ۱۰۱۰ - 1۱۰۰۷ - ۱۳ ار تئوسب

 ۰ ۰  ۰ 9 ع ناخ تراشب

 ٩۸۸ .. .. ., نیو نشب

 ۱۱۴ گیب اپ

 ی یک لا

 و۰ .. .. .. ., ورپچ ردهبلپ

 - ۳ )ع - ۴۵۷ - ۳۵۰ - ۲۴۹ رذخ|هذلپ

۵۵۷ - ۵۵۱۲ 2 ۰ 



  ۱ عها - ۲۵۱

 ۱۶۳۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ساد یلاوذب

 - ۰۸ - 1۱۰۷ - ۲۰٩ گبب قادوب

٩۳ ۱- ۱۱۷ - ۷۱۵۰ ۱۱۳۰ 9 

- ۷۳۸ ۰ ۷۱۳۷-۱۳۷ ۷۳۲-۰ ۴ 

- ۸۷ ۰ ۸ ۹(۶- ۸۱۶۹ - ۸۱۴۴۶-۰- 

 3-9۳ لو -.15* *

 با۳۲ - ۱۳۷ -ع۵ .. ینیدلا ءاپب

 | ۰۳رع - ۳۴۵ - ه۵ .. گیب رداهب

 -۵9۵ -۵۷)- رعع - ۲۰۲ هنچ رداهپ

۵ - ۸۷۱۱ 

 ناخ رداپپ ۵۴۰ - ٩۲ - ٩۳ - 9۸ -

- ۱۱۰ -۱۳۶۷ -1۳۸ ۰1۳۵ - ۷ 

47 ۱۷ 2 ۳ -| ۲ -| ۴ 

- ۲۰۵ - ۱ -۱۸۸ -۱ ۸ -۲۴ 

- ۲۳۳۰۰ ۳۲۹ ۲۱۷-۲۰۸۰ ۷ 

- ۳۰۳-۰ ۲۷۱۷- ۲۵۹-۲۳۶۰ ۹ 

۵ ۳۰۱ ۵-۳۰۷۰ ۱ - ۳۳۱ - 

۷ ۸-۵ ۳۱ 

 - عع ۷ - ۳۳۳ )ع- )۴۳۳۰ ۴۳| - ۳ ۰

 - 6۸۶-۱۶۷ - | ۶۲۵-۱۶۵) ٩

۵۷۴-۷ ۱-۷۳۰ ۷۰۸ - 

- ٩۸۱- ٩۷٩-۹۷۵۰۸ ۲۰- ۸6۶ 
3 

| ۰۵۷۱-۱۰۵-۹۸۷۱ ٩۸ ۵- ۳ 

 ۴۷۹۹۴۱۵ ۰.. ينوك منب ناخرداپب

 ]۷3۳۱0 3 ۱ یهو روت

 نر ۲۰ ید تاک زا

 ۱۰۵۷ ۰۱ ۱۰۴۱-۰۵۰۱۰۵۳ يئوكاهب

 ۶۸۷-۰ ۳۵۱ - ۲۳۱ کهگنس واپب

 - ۳۳۵- ۲۲۰-۲۳۱ هواه ههگنس واهب

 ٩ -۲۰ ۷٩

 ماربب ٩۳ -۱۱۴- ۲۱۶ ۴۸۱-۳۴۸ -

- ۹۷۸۰ ٩۹٩۰ -۸1۸- 

۱۰۳۹ 

 ۴۵۲,۰۰ ۰. ۰. .. ساد يئوگهب

 - مع - 9۲ - ٩۳ ههگنس تنوگهب

- ۶۱۷۱۰ ۶۵٩ - ۶۱۸۰ ۳۵۳-۸ 

«۴ 



۱۱۱ - ۱۱۵ ۷ 

 1۹۹1 "۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یجوالهب

 ناخلولهب ۹٩ -۹۹۱ ۱۰۰۶-۱۰۶۱ -

۱.۷ 

۱۱۱۷ - ۱۰۱۵ - ۰ ۷ 

 ۱۷۳۸ هه ۱ و اد یاوفت

 ۸۸ ۳ ۷ )4 هوگنس تبویپ

 ۰۳۳۱ ۰۳۰۲ ههاویچگ جاريجومپ

 ۹۸۸ - ۳۳۶ - ٩۱۷

 - ۱۸-۸۸-1۱۸۹ - ۱۷ ههنانالوهپ

۹۹۳ 

 ۱٩۳ - ۵ .. روک یادلئرهب

 ٩۱۵ - ۵۳ .. ۰... . . ناغفا لپهب

 ٩۱9۰ و. .. ههگنس ملیهب

 ۲ ۱۵۲ ۵ و را

 نٍیارآمیمب ۱۷۱-۱۷۸ ۱۸۰ 1۸۱ -

- ۹۸۷ - ۷۸ - ٩۸۱۶-۰۷۸۳۰ ۳ 

- ۷۸۱-۹۹۲ - 1۹۰ - 1۸۹ ۸۰ 

۸۱۵ - ۸۱۳ - ۲ 

 2۸۱۲۱۱۱۹ ی وات

۱۳۵ 

۹۸ -۷- ٩۳ - ۱۲ - ۷ 

 - ۷۹۵-۷۱۸ -۷۸۷ نکرهب يلدج*)

۰ ۰ ۸۰۳-۰ ۶( 0۷-۸۰۵ - 

۰۸- ۱ 

 ۱۰۳۴۱ - ۱۰۴0 .. .. .. البریب

 - ۲۶۱ 2۳۳۵ - ٩۵ هیدوسچس ویدمریب

2۳۳۸ ۱۰1۸ ۱۰۳ - 

۱۰۹۸ 

 ةوکشيب ۲۵ - ۳ ۳۳ - ۳۱ - ۲٩ع- -

 رعه +۶۱) - 6۷) - ۱۶۹ - ۵۷ ۰ ۷۹ -

2 ۸۷ - ۸۷-۸۳ ۰ ۸۲-۸۱۰ 

۰ ۸۳۷- ۱۰۵ ۹۹ ٩۲ ٩۰۰ ۹ 

٩۳۸۰ ۳۷۰ ٩۱۰ ۲۳ 

 ۷8 0 يگشيوخ دمع" گیب

 ( پ)
 ٩9۸۰۱۰۷۵9۱ ., ةهگنس مدب

 ۱۱۳ .. .. .. يناهب جارنهبرپ

 ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ وهبرپ

 ٩9۸ - 9۵۰ ., .. .. پاثرپ



۳٩ ( ۰ 
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 ۳۳۸ .. .. ,, _هیگنس باترپ

 ۴۱۲۰ ع٩۵ ۰۳۴۲۰ ۲۳۷ دنچ يهئرپ

 و۲ ی .. .. ناخ يمآرپ

 ۳۲ ۰۴۰۹۶۹۵ .. .. جار يهترپ

 و - ۶۷۳-۵٩۵ عو٩ ههگنس يهترپ

۱ ۴ ۱۱۸ -۱۲۵ ۰۸5 - 

 ۹۰۳۸ ۰ ٩۳۷-۴ - ٩۷

 ناخ لدوپ ٩۱- ٩۴ - ۱۹۱ - ۲۰۳ -

 ۳۳ ۳۳۱-۳۰ ۵ - ۳۰۲-۰ ۸)ع- -

  ۳زعع۸- - ٩  ۵۷۳ (۶۷*]ع- ٩ -

- ۹۸۸۰ ٩۱۷ - ٩۱۲۶ ۸٩۳-۰ ۸ 

۱۰۳۸۰ ۹ 

 يجوسرپ ٩۱ -۷۱ ٩۱۰ ۳۳۸-۲۳۱ -

۸۵۷ - ۵ 

 ۳۴۳ . : يلكود ومتوپ

 | ۷۱۳-۰۲۶۷۱ ۴۳۷۰۴۳۵- ۲۱۳ و یدمرپ

 ۹۵9 .. .. .. مگیب ونابزپفرپ

 ۸۸۱۰۸۷۲ .. .. ههگنسمیوپ

 عا - ۲۱ .. .. تب يمئرپ

 ۳۰۷ - ۳۸۸ ۳۴۸ , , کلمح گنلپ

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  ۰ ۰ ۰ ۹ تدذی

 لمئروپ ۷٩ ۸۸۰ ۸۷ ۹۸

 مرع + - ۵۳۹ - ۵۳۸ - ۵۱٩ دمحهربف

 ( ت )

 اب حر ناخراتات
 بت ۰ .

 | لخت

 ۸۵٩ و۰۵ - ۵۳۱ - ۴۵۸ ناخ رات

 ۱/۹ ناخ قایعت ۳۱۲۴

 ناختببرت ۷۸ -۱۰۸ ۱۱۹-۱۱۴ ۰

- ۵۹۸- ۳۸۵-۳۱۱۴۰۸۰۳ ۴ 

۰ |۲۶ - ۱۰۴-۰ ۱۰۳ ۱۲۶/2 ۹ 

- ۸۷(۶- (۶۵ ۸۳۶- ۸۶۶ - ۷ 

- ٩۷۷ - ٩۷۵ - ۴ ۳ 

۱۰۶۵ ۰۴ 

 ۷:0 23 و يجوسرن

 - ۳۰۸ - ۳۰۴ - ۲۸۱ ناخزات کرث

- ۸4۹۸-۸٩۱ -1۳ ۲۵۷۲۰۳۳۱ 

۱۶۳۸-۰۱ ۰ 

 ۱۳۸۲ 3: ۰۸:۱۱ يچ گلمرت



۱ ۳9 
 هه ۱۲۸۰ رع۸ کلسنوپب يجکلبنرث

۹ ۶۵-۰ - | ۷ -۵ ۵ 

 هاو - ۴۷۱ - )۴عه)ع . . ناخ فیرشث

 - ج۲۰ ۳۰۷ -۱ ۱-۴۴۰ ۱ ناخبرقث

 - ع| - ۳۹۵- ۳۰ - ۲ ۹۱۳۶- ۲۴

 - |۴۵ -1 ۵-۶٩ ٩۲۳۰-۶۸۹-۱۶۸

۲ - ۷۲۶۹ - ۷۵۷ 

 - ۷۷۳ - ۷۷۰ ۰۲۸۷۸۷۸۲۱ - ۵ يجامت

 قفس

 اه رم ها و

 - ۲۱۷ -۱۸۹- -٩۳ ۱۳- ۵۵ ناخ روهت

 او هال ۵ زع)ع۷- ۳۰۷ - ۸

۳ ۵۰ 1۵- ۱۵۷-۵۷ ۸۵ 

٩۷۸ - ۶ 

 ۰ ج)

 وا یو و . . وار وواج

 هر ! )رالی ۱ بم[ سارا ناج

 ور 2 و ات یودج

 - هرزع - ۵۷ ۸- ۱۷۱۱- ۵۵ نیار وداج

٩۸٩ -.۵۹۷ ۰ ۷ 

 1۷ تی يرولاج

 ناخزابناج ۳۰۸-۱۸٩ ۴۷۶-٩ ۶۷ -

۱۰۲۱ ۸ 

 - ۵۵۲ - ۵۶2 ۳۲ ۱- ۳۱۳ گبب ناج

285۸ 

 ۵۷۲ .. .. ... . , ناخ راس ناج

 - ۳۳( -۳۰۸ ۰ ۳۰٩ ناخ راثن ناج

۳۳( - 9۹۵ 

 - ۸۷۱ ۵۷ - ه۱۱- 1۵ گیب يناج

۰۹ 

 ۹۸۸-۰۵۰ ., .. ناخ يناج

 ۱۳ وار تنوشج

 ۶٩ - ۶۱ ۳۳ . , کهگنس تلوسج

 ناخرفعج ۶۱ ۸- ۳۵-۳۴ -٩ )ع۱ -

- 1۳ ۵9۹۳۶ ۵٩۰ - ۶۸۵-۴ 

- ۸۵۲-۸۳۷ ۰ ۷/۸ ۱-۷۳۳ - ۷۱۶۱ 

-۸ 1۵ - ۸۱۰- ۸۵۷۰ ۸۵۱۰ ۵ 

  ۸۷9بد ۱ - ع

-۹۸۳- ٩۸۰ ۰ ٩۱۳-۰ ٩۵۹- ۳ 

- ۱ ۰۳۴ - ۱۰۳۲ ۰۱۰۳۱ 2 ۶ 

 تب
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۹ ۱۰۴۷ ۰۱۷۰۱۰ ۱۰۹۵ - 

۱۰۹ 

 - ۲ بع ۲۳۵ -۲۲۱ ةگنس تگچ

 -۹۸۸- ۴۵۱-۷ - ۵ - [۸٩

۸ - ۰۳۳ - ۰۳۳۶ | 

 |۰۵ -۱ ۰۵۴ -۱ ۰۴۵ ۹۵۷ مارگچ

 ۱۷۳ اد یا

 ۷۵۸ - ۷۵۷ - ۵۹۳ .. ناخ لاالج

 ۵۹۳ - ۳۳ - ۴۳رع نیدلالالج

 ۲۱-٩۳ .. .. یرویاچ» لایچ

 - ۹۹۸ ۰۳۱۱۶ -۳ ۱۲۷-۰۳ ناخ لامچ

 ۹۵۵ - ۸- ۷۰۹ - ۷۱۷ - ٩۶۵

 ۵رع) - هرع قازلد لامج

 - ۵2۴ -۵)ع) - ۵۳ ۲۶۸-۱ يروغ لامج

 ۵۵۵ - ۵۶۷ - ه)عو

 ۷۳۹ - ۹ نیشمج

 ۱۳۵ گیب لیمج

 ٩۲۳ ۰ ۸۲5 - ۸۶۲ .. ناخ وهاوج

 -7 ۰1۲۲ - ۵۸۱ -۱۳ ناخرهوج

٩۸۹- ۸٩۱ - ۰۱ 

) ۴۱ ( 

 ۱۸۱ [ ناذزابناج ] ناخ زابناج

۹ - ۷۳۵ 

 5 9 مگیب ناهج

 هورع - ۲۳۸ كيب يلقريگ ناهج

٩۱ - (۲ 

 ۸)ع9 - ۸

 ۷۱۵۰-۸۸۱ ۳۰۸ ناخ يلقريگ ناهج

 ی هگنس دو

 سم ۲ ۳و کیر ودهب هگنسبچ

#ِ 0 9 

 ۳ ناخ هناچ

 ۹۸۹- ۸۱۱۰۹۷ - ۲۷۰ جوب رثچ

 ۹۸9 - ۲۰۹ .. ۰... .  يجروثچ

 و۱۵ - ۴۷۴ ,. .. لیهب ندسرگچ
۳2 

 ۴۷ کیب یبلچ

 - ۲۱۷ ۱۷۳ ۹۲ -۷۸ هلیدنب تبذچ

۳۰۱ 

 ناخ توار هنچ

 ار ۰ ۰ وند ص ه [ ناخ ریوچ ]

 ۰ حج #4

 ۲۷۴ .. .. ., يدرو ةللا يجاح



: ) ۴۲ ( 

 ۱۱۷-۲۱۹ .. .. ., اقب يجاح

 ۲ با و

 ۰ ....کهب یجلج

 ۳۳۴ بت نبسح يجاح

 ۴۶۱ - ۵ ناخ يجاح

 ۸.۰ : عیفش يجاح

 ۸۷۲ - ۸۵۷ - ٩۲ ۰ مساف یجاح

 ۳۴1 ۹ رهاط دیع# يجاح

 ۶ یار سم يا

 ۸۳۴۴ نیدلامیحر ظفاح

 ۸51 ۸ ناخ دماح

 ۵۸۵ . . . ناخ شبح

 - 1۹۹- ٩۳ - ۳ - ۳ نیدلا ماسح

۲ ۱۳۹ 

 1 9۶ ی کرم موجب لس

 | ین و شر ۱ گیب سط

 - ۴۰-۷۲۱۰۷۳-۸۱ .ناخنسح

1 

 ,., . ناخ يدرو یح

۹۹۰ 

 - ۳۵۷-۲۷۱ ۰ ۲۵۱ يگشيوخ نسح

 ۳۳ ٩

 يلعنسح ۱۶۱ ۳۵٩ ۳۷۰۰ - ۳۹۰ -

 ۵۷ ع۵ | - ۳۱۶۷ - ۳۰۲۱- ۲۳

۷۵| - ۷۲۶۱ - 1۴۷ ۷۳۲- ۳ 

۳ ۱۵۰ ۷ ۸۵۷۰ ۸۸-۸۷۰ - 

۶۸ - ۹۹۰ ۰ ۹۹ - ۶۸(* ] 

 ۵۵. .. .. . رادجوف نسح

 .. ..  ناخ يلق نسح

 ۰.۳4۸ ۹۵-۱6 - هد گیب نیسح

۳۳99 

۵۰ ۵۵9: ۳۴۵۶ 

 - 1۱9 - ۵ - و اشاپ نیسح

۲۷ - ۱۳۲ - ۸۸۷ 

 ۵۲۳ - ۴۷۳ .. ... ناخ نیسح

 ۷۱۷ ۰. .. ..  ةغوراد نیسح

 [ ةاشداپ ناهج هاش ] یلعا نوضح

 و برع - ۸-1۵۱ - )عد

 ۲۸۱ .. نیلسریلا مئاخ یرضح

 و8 - ٩۷۱۱

 سن

۲۳7 



 ناخ تثدقح

۰ 

2 

 ۸۷ ۵ - عهآ ۰ ۰ ۰ ۰

 ۸۸۵ 2۸۸۳ دیحا میکح

 ها لاک یالامج ميکح

 ۵9۷ .ر .. ., یئاسهش میکح

 ۱۰۴۱ ۰. .. .. حقفلاوبا میکح

 لر ی بئاص میکح

 - 1۳ ۵- ع۰)ع- ۲-۳۶۴ 9رع لاص میکح

۸۷۹ 

 ۵۱۷ - ۳۹٩ .. نیما نیح# مبکح

 - ۵۷۱۷ - ۳۹٩ یهرم دیعد میکح

 ۸۹۱ ۸۳۲ ۰ ۲۷۵۰ ۷ ))ع ۳

 ۱۰۳۵ ۵۷۷ .. .. میقم میکح

 ۱۰۷۱۲ ۹۲۹ .. ..  انموم میکح

 ۳۴۴۶ .. ., .. نیدلارون میکح

 1۲ .. .. ,. فسوپ میکح

 ۷۷ ۷۲۳-۰ ۰ ۵۵ .. .. نیدلادیمح

3 

 ۳ .. رکاک دیمح

 هع .. هم ... .. ناغفا ناپح

 ۲۱۷ .. .. .. رادنپمز تایح

 خ)

) ۴۳ ( ۱ 

۱,۵ 

 : ِ ناپج ناخ

 ناناخناخ ۷٩ - ٩۲ - ۱۱ - 1۱۷

 ناخ يداخ

۱۳۰ - ۴ 

- ۱۸۷- ۷۱۸۳۴-۱۸۳ ۱۸۱ -۶* 

2 ۷ 9۱۳2۱۷۶/۳ ۱۵ 
1 

- ۷۳ ۰ ۷۳۷۰ ۷۱۷-۰ ۷۰۸-۰ 

- ۸۰۹-۸۰۸ ۸ ۰۳۴-۲ ۷۱۷۰ ۷ 

۸۵۷ ۰-۸۱ | 

 - 1۹۲-۱۳۱ ۰ -٩۳ ۷۹ نارود ناخ

۵ ۱۲| ۲ -۵ ۲۳ -۱ ۲۳ -۲۲۷ - 

۷۹ ۰۰ ۳۰۳ - ۶۷۸( 

 ۴۱۷ - ۱۱۹ - ۴ نامز ناخ

 - ۳۰۹- ۲۹۰- ۲ع۵- ۲۰۷ ملاع ناخ

۳۴۱ - ۱۶۶۷ 

 ناخهازهناخ ٩۳۶ ۱۲۷ ۳۹ ۳۷۰ -

- ۵9(۶- ۴۷ ۵- ۳۳۳-۳۰۸۰ ۰ 

۸۶۷ - ۳ 

 ۷ ۹8 22/۵4۵ مر ایا

 - ۷۷۷ - ۴۰ - ۱)ع ناخ تمدخ

4 



) ۴۴ ( 
۷۸ ۷۸۴ ۷۸۳۰ ۷۷۷۸۰ ۹ 

- ۷ ٩۹- ۷۹۸ ۷۹۲۰ ۷۸ ٩ - ۸ 

۱+۹۴ 

 - ۸)ع- ۸۳۳۰ ۷۱۶۳ ناخبلطتمدخ

۸۱4۰۱ 

 ۷ ۱۸- ٩ ۷ع - ۲۳۶۸ ناخ راک ثمدخ
 

۱۰۹۸ 

 ۹۸۰ 2 ۲ ناکزاوگتمسخ

 - ۲۴۲ - ۱۱۲ - ۱۵۸ - ۱۱۴ ورسخ

۳۹۹-۳۰۸ ۲٩۳-۲۷۰۰ ۸ 

۱۰۱۲ - 31۸1 - ۳ 

 رضخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ - ۵ ۷۰

 ۹۹-۱۱۲۴ ۵- ۸۴ ناخ ۵))!لپلخ

- | ۱۳- ۱۲۶۷-۰۸۳۰ - /۱۹- ۵۹۵ 

- ۱۸۷۶۱۸۲ ۱۸۳- ۱۷۱-۰ ۴ 

11۸- ۱۹۷-۱ ۹۷۱- ۱۸۹- ۸ 

۰ ۲۳۰۵-۲۰۴۰۲۰۴ - ۲۰۷ - 

۳۱۹-۲1۵ ۲۳۵۰۲۱۷ ۲۳۹ - 

 ها و و ما

۰ ۵۷۶۰ ۱۶۸۷ (۶۸۷ - ۱۶۸ ۱- ۵ 

۳ 

۸ -۱۱۵ ۱۳۱۰ ۷۳-۹۱۰ - 

 9 - ۳ - ۸۳۸ - ٩۰۸

 - ۱۱08-۱9۸-٩۳۲۵ ۱۷۱ ناخ رچنخ

۸۱۷-۵ ۸۲۹۰ ۸۷۰-۸۱۲۰ - 

 ۷۳ - ۱۶| ٩

 ۰9 .. .. . , یانْثوبا هجاوخ

 - ۷)عع- ۷۳٩-۷۳۷ ۷٩۳۸۰ دمحاهجاوخ

 ۸۷۱۳-۸۱۹۰ ۷۳۸- ۲ ۱۴۶۰ ٩

 | ۰1۶ - ۹۸۳ - ۵ قلعسا هجاوخ

 اه[ .. .. .. .. رولا هجاوخ

 ۳۰۸ - ۲۴۸ .م .. روانخ: هچلوخ

 ۷ 1۶ ۴۵۵ .. راد روخرب هجاوخ

 ۸۴ .. .. نیدلاواپب هجاوخ

 ۱۰۷۷ - ۲۷۲ .. .. لوهپ هجاوخ

 ۳۰۸ - ۲۳۶۷ ٩۳ . نسح کج|وخ

 ۱۰۸ :. ... .. . یاخ ةجاوخ

 - ۸۳۲.۰ ۹ نومح"دنوادخ کجاوخ

۸.۳ 

 ۵۱۵- ۲۷۱۰ ۲۳۹ .. ورسخ هجاوخ

 - ۳۰۸۰ ۳۰۶۰ ۲۴۷ 5)ل | تمحرةچاوخ

 دبآ ۹۳۷ ی

۱ 
۱ 
۴۲ 



۱۳۵ 

 ۱۰۳ هه دهاز هجاوخ

 ۸۸۱۸۷ . ۳ ردنکس ةجاوخ

 - ۲۹ - ۲۱۳ - ۱۸۸ قواص ةجاوخ

۸ -۹ ۱۱ -۸ ۷۷۱۱-۱۳ ۷۵۸ - 

 | ۰ - ۵ - ٩۷۷

 ۸۸ نر دو رد. هد یوط هچاوف

 ۵[ عدرآ دباع هجاوخ

 ۸۳۳ .. فورلادبع هجاوخ

 - ۸)۸- ۱۶۱۳-1۰۵ راغغلادبع هچروخ

۷۷ - ۰۳۵ ] 

 ۷۵۵ .. .. .. نانماادبع هچاوخ

 ةللادبع ةجاوخ ٩۳ - ٩۳ - ۱۳۲ -

- ۸۳۸۰ ۱۸- ۳۴۹-۳۰۱۰ 

۱۸۹۸ 

 - ۰۳- ۲۳۷ - | ( )۴ باهول| دبعهجاوخ

 ۱ اس

 ۳۴۳ .. .. [ تیانع ةجاوخ ]

 - ۳۳۱-۵۱۳ ۳۰۵ هل تیانعةجاوخ

۸۸۵ 

۳۹ 
 9۱۵- ۸۷۲- ۸۴۰ ۷۵٩ رداق هجاوخ

 9۸۳ عرعع- ۲۳۶ نیدا| بطق هجاوخ

 اب نالک هجاوخ

 ع۷ - ۴۹۹ .. .. لامک هجاوخ

 ۸۷۲ ۰.۰. ., نبدلالامک هجاوخ

 فیرش یدص هجاوخ
1 

 ۱۰۳۶ .. ., فسوپ دیع* هجاوخ

 - ۵۳۷ - ۵۳۷ - يکشم کجاوخ

 هرع| - ۵زعء

 ع۳ - ۶۰۹ .. . . لوقعم هجاوخ

 ۸۸۱۸۳۲ ۰.۰. نیدلانیعم هجاوخ

 ۶۴ .. .. ., روظنم هجاوخ

 ٩9 ی یوم هجاوخ

 ۸۵۳-۸9۵ ۰ ۰... یخ هچاوخ

 رو ایم زا هو فو هک

 صاوخ .. .. .. ٩۹۹-۹۹۳

 ناخ صاوخ ٩۳- ٩۲ - ۳۳۹-۱۳۲ -

- ۸۳۱۴- ۴۱ ۸- ۳۴۹ ۲۹۱ ۸ 

۸۳۸ 

 -۱۰۱ ۰ 1۷ - ۵۳ گیب لاع#وخ
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1 

۱ 9 ) ۴۶٩ ( 

 ۱۰ ۱۰۱۳-۷۱۳ ۱۶۷ | - ع۵۱۰ ۳

۰ 
 بپ ۰

 - ۶۸۷ - ۲۹۳ - ۲۳۲ ناخ لاعشوخ .

 ۸۵۷ - ورعرع

 ( د)

۵۸۵ - ۸ 
۵ 

 يجا داد

 - ۷1۷ ۶۵۴-۵ ۲۸۷ ۷ ناخ باراد

 - ۹۱۷- ۷-۸۵۷ ۰-۷۱۷۰۷۱6۳ ۷ رک

9۹۹ 

 - ۲۷ - ۲۵ [ 3وکشيب] !وکش اراد

۱۳۰ 2۰1۰ ۱۰ ۳ 

۱۱۹ ۱۱۵- ۱۱۰ ۱۱۴۳-۱۷۱ 

- ۱۳۸- ۱۳۵- ۱۳۳-۰ ۲۳۰ ۰ 

۱۳۹ ۱۳۸۰ ۱۳۱۰ ۱۳۳۶۵ ۰ 

- ۱۷۳۲ ۱۷-۱۷۰ ۱۷۱۸ ۰ 

- ]۸۳- ۱۸۳۰ ۱۷۱-۱۷۷۰ (۵ 

۰ ۱۸۸- ۱۸۷ - ۱۸۷۲۱-۱۸۵ - ۴ 

- ۱1۹۸- ۹۷ ۱٩۳-۱٩۰۰ ۹ 

  ۳۰۳۰۲۳۰۰ ۱۹۹هکع ۲ -۳۰۷ »

« ۲۱۳۰ ۲۱۳۲۰۲۱۱ ۲۰۸- ۷ 

- ۲۲۳۳ ۰ ۴۳۳- ۳۳۳۰۲۳۱۵ 

7۷ 

 ۰ ۰ ۰ ۰  ۰ يجوكاد

 وه هو او یجاماد

 - ۳۳۰۰۱۷۱ - ۱۴۲ ناخ ینمشذاد

۳۷۱۲۳۰۰۵ ۳۷۳-۳۷۳ 

۵ ۱۰ ۳۷ ۳۱۷۸-۳۷۷ ۳۷۹ 

۰ - ۲۸ 4 - ۲۸۳ -۸۲ ۳ - 

۵ ۲۸۸ 9۲-۱۱-۳۸ ۲ 

۴ -۲۳۹۵ ۳۹۷۰ ۳۹۷۰ ۳۹۸۰ - 

۳۱۰9 ۳۱۴-۳۱۲۰۳۱۱۰ - ۱ 3 

 - ۳۲۲ ۰ ۳۳۳- ۳۳۲۰-۰۳۱ ۸ -٩

۳۳۱ ۳۳۵۰۳۳۴۰ ۳۲-۳۳۸ - 

۳۲۶۵-۳۴۳ ۳۴۶۹ ۳۵۵-۳۵۰ ۲۷ 

 - زع[)ع- ۱۳ ۴۱۱-۰۹۰

 - )۳۲۰ ۳ ۰- )ع۲۱- ۳ ۰- رعا ٩

 ۷۳ - ۵۷ ۰ - زعرعا
1 

۱ ۵۸۶ ۸ 

ِ ۷۳ ۷ 

- ۰۳-۳۹۵۰ ۳۵-۲۳۱۰ ۰ 

- ۰۱۳ ٩- ۱۶۱۳-۱۹۵ ۱۰۳6۲۷- ۵ 

- ۸۳۵ ۸۳۱ ۸۱۷ ۷۸۳-۰ ۷۱ 

- ۸۸۲ ۸۸۰-۸ ۱- ۸۵۷ - ۵ 

- ٩۷۹- ٩۱۱-۱۳۷۰ ۱۳۳- ۸۸۶ 



) ۴۷ ( ۰ 
/ 

۷ ۰ ۱۰۳۱ - ۱۰۹۷ 

 را 7

 الو - ۱۸ ۸ ناخ داد رواد

۸۳۷ 

 ناخ هّواد ۵ - ۵ ٩- ۱۰۷ ۳۶۳ -

۱۸۴ -۱۸۳ ۱۸۲ -۱۸۶ - ۴ 

 - ۳ع)ع ۳۳۰۰۳۳۱ ۱۸۸ 2۷

۰ ۲۷۱ ۰۳۷۵ -۲۷۳۶ -۲ 1٩ -۷ 

۵۱۳ -۵۱۳- ۲۶۷۷ - ۲۶۷۱ ۱ 

- ۵۳] ۵۳۳۰ ۵۳۲- ۵۳۷۱ - 

 - هزع+ ۵۳۸ -۵۳۷ ۵۳۲۱ ۳۵

- ۵۸٩ ۰۵۵۵ ۰ ۵۵۳ -۵(۶۵ -۶۱ 

- ٩۵۱۶ -۱۵۳ ۰۷۵۲ -1۵ | - ۹ 

- ۷۰ 1۵ ۷۱۵۷ ۷۵۲ ۵ 

 ۸۱۸ ۸ ۵۷ ۷۵۵ ۷ ۵اع

-۸۹1- ۸3 ۸۸3 -۸۷۸ - ۱ 

- ٩۰۷- ۸٩۹۷ ۸۹۷ -۸۹۵ - ۳ 

- ۹۸٩ -۹۸۷ ۰-٩۷ ۵ ۰-1 ۷۳ ۷ 

- |] ۶۰۳ ۱... - 9 - 

- ۲۶۱۲-۱۰۱۲ ۰-۱ ۷ 

- ۱۰۱۷ ۱۰۱۱ ۱ ۳ 

۱۰۳۷۱ - ۲۳ 

 يجاثد ۰۱۳۸ 1۳۵ - ٩۸۱۰۸۷۱ -

۱۰۱۰ - 9 

 - ۹۰-۸۳ ۵- )ع۸ - ۳۰۸ ناخ رابرد

 -  ۸۷۰ه ٩۱۰۶
2 

 ۵۵ - ۴ . . لاس نجرد

 ۵۰و ۳۰س .. .. گیب شیورد

 یار . . ناخ شیورد

 ۵۵6 2 ۳۲۱ . . هم شیورد

 |9۱ .. یوم ی .ر هگنس ههلانهکو

 روالد ٩۳ ۰-۱۳ -  - ۱۰ - ۹۸عرعو -

- ۵۹۷- ۵۳۳ ۵۲۲ - ۲۸۷ - ۳ ٩ 

۹/٩ - ۷ 

 - ۵9۷ - ۵۳۳ - ۲۸۷ - ٩۳ ناخ روالد

۹۸٩ - ٩۸ - ۷۷ 

 ۳ ناخ لدابلد

 |۶۰ - ۹ گبب رادلد

 ۷9 ناخ رادلد

 ع۵)ع - ۱۴۶ - ۹ تسود لد



۱ ) ۴۶۸ ( 

 ۱ و ریلد

۳۷ - 1۷۱ - ۵۴ ۱۰- ۰۵۵ 

 و ناغفا ریل د

 - ۱۴۲ -۱۳۸ -۱۳۰ -۱۰۴ ناخ رپلد

۴۲ ۵۷ |- ۰ ۱۷ 9 - 

۰ ۸۳-۷ ۱- ۱۸۵ ۸ ۲۳۰۷ - 

 - ۳۷۱۶ -۳۷۳ ۰-۳۷۲ ۸ ۲۰٩

 ۳ او ۳۵ ۲۹۵ -۲۸۳ ۰۲

 « ۱۳۲۲۰۳۳۸-۳۳ ۳۱ ج۶ اف

۰ 6۰۳- (۶۰۰ - ۳٩ ۵- ۳۴۰-۷ 

۵۳۵ ۵۳۳ -۵۳ ۵- ۶۷۷۰ ۷ ۷ 

 « ۵اع| - ۵۳۶۶ ۵۳۸ -۵۳۷- ۳۷

 هر ۵)ع۸ - ۵رع۷ -۵ع اب . هرعو

1 
۰ 

۷۹ ۵ 1۳۳ ۵1۵ -۵۵۵ - ۰ 

۰ 

۷۱۰-۷۰ ۷۰۸ ۷۰ ۳ 

- ۸۶۷ ۸۶۱-۸۰۰ ۷۸۹ ۸ 

- ۸۷۱-۰ ۸۱۸۰ ۸۰ ۸۱۳- ۸ 

- ۸٩۹۳۰ ۸۹۲ ۸۹۱۲-۸٩۰ 2 ۶ 

- ٩۰۲۶-٩۰۳ -۹ ۰|- ۸۹۸۰ ۶ 

- ٩9۳ 9۹۲ ۰ ۹۸۱ -۹۷۵ - ۵ 

۱ 

 -*۰۰ ٩۶ ٩- 9۹۵- ۹۹ ۹۹٩

۳ 1۱۰۰۴۶ 1۰۱۱-۱۰۱۰ 

5 

۲ ۰۱۷ - ۱۰۳۰- ۱۰۳۲۱ - 

۴ ۳ ۰۱۰۲۴ ۱۰۳۵ - 

۷ ۱۰۲۷ ۱۰۳۸ - ۱۰۳3 

 1 مر  یاخ نازود

 ۲۳۶۵۰۷۸ .. .. ناغفا تسود

 گیب تسود

 ۸٩۱ .. .. ., دمعت تسود

 ۵۳۳۰۱۳ .. .. .. گبب تلود

 ۳ - ٩۳ ۰ ٩۸٩ ناخ دذم تلود

 را

 و۰ - 1۱۷ .. .. ناخ تلاید

 1۳2 و يار تناید

 و دنچ يبيد

 ع+ - ۷۱ - ۷۴ - :) هگنس يبيد

 - ۳۳۱-۱۰۷ -۱۰۱- ٩۳ ناخ راهنیو

 - ع۱ ۴ ۳۹۹-۳۳۱۰ ۳۰۷ - ۸

۸۷۵ - ۸۳۸ - ۲۳ 

-- ۰3 

 ات ی



ِ 

 ۳۳۹9 ی

(۵( 

 - ۷ ۰۱۷ ۰9 - ٩۳ ناخ راففلاوو
 کف

 - [*ا ۰ ۵ ۰ ۷۱ - ۷ ۰ ٩۳۴

۷ - ۵۷ ۱- ۱۳ ۱- ۲۳۳۶ -۳۳۹ - 

۲۴۵ - ۳۷۱۲ - ۳۷۱۷ ۳۹۹ ۳۹( - 

 - ۵ *)ع- ۵۰۲ - )ع۳٩- ۳ - 1۶۷٩

۴۳ ۵۷۰ -۵۱۸- ۵۳۰ ۵۲۱ - 

۲۳ ۰-۵۳۳۰ ۵۳۰ ۵۳۳ ۵۳۸ ۰ 

۵ ۵۶۷ - ۵۱۶۷ -۷۷ ۵ - ۷۳۶ 

 -۱ ۲۳ -۹۵ -۷ ۷۳-۷۷-٩ ناخ ردشلاوخ

۷ ۲۳۶/۵ 2۳۱۶۸۰ ۲۷۱۳ ۲۷ ۲ - 

۹ - ۳۰۸ - ۶۸ 

 (د)

 - ۱ ٩ -۱ ۱ -۱۲۱ 2۱۰۷ هگنس جچار

 - ۳)ع۰ ۳۰۷۰۳۸۸ - ۳۷۷۰ ۳۲۵

 - ۵۸۷- ۵۱۷ )۶۵۷ )ع۵)ع- )2 رع

 ۱ ۷۳۳ - |۷۴ ۷۷۰ - ۸٩۱

 - ۷۳۶-۷۹ - ۷۸۳ هگنسآوما هجار

۸4۸ 

 - ٩۳ - ۷۷۱ - ۱۲- ۳ نمردنا هجار

, ۲۹۸-۷ - ۴۷۹۹ ۳۳۹ - ۵۱۳ ۰ 

۷ -۵۱۸ ۵۳۳-۰ - ۰۷۳-۸۷ ۱ 

 - ۲۳۰ -۲۳۰ ۱٩۳ روذک هدرلا ةجار

۵ ۳۳۱-۰ ۰ ۸۳۸۸ ۰ ۳۷۰ ۲۷۱ 

 باب - هورع ., , , هنچ رداهب هجار

 ار - رعورع - ۳۶۰ ژورب هجار

 ۷۵۷ ۷ ۵)ع ۷۵۳ ۰۷۵۰ - ۵۳

۱۱۲ 

 ۰۱۰۲ -۹۵ هپکروگ ساد لبئیب هجار

۶۵۷-۳ - ۲۶۵۷ 

 ۰ رک و هاش لرد دد کحا ۱ ۰۲۰ - ۰۳۹ ۰

 ۸۰۰۸ مافیهجار

 - ۴۱۷ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۴۲ لمردون هجار

۰ ۸۷(۶ -۷ ۹۵ 2۷۰-۲۳۳۰ ۰۴٩ 

۸۸۵ 

 - ع - ۳۳۰ ۳۳ ةگنس تلوسج هجار

- ۷۳ 2۷۰ - ۵۹- ۵۷ - ۵۷ 9 

3 

- ۳ -۵- ۸۲ -۸۱- ۸۰۱ 

- ۲۳۱-۳۲۳۶ ۱۸ ۰۱۸۳ -1۱۴( 

۰۲۸۸ ۰۲۸۵ -۲ ۵۷۱ - ۲ ٩۶ - ۲۱ 



( ۰۰ ) 
۴۳ ۰ ۳۰۹ ۶۱-۳۱۱ - 

 - ع۵ -٩ |ع)ع ۶۴۰-1 - )ع* ع ۹

 2 ۴ -۵ ۶۸ ۷ ۲۶٩۹

۷ ۵۹۵ ۰۷۳۱ ۰۷۳۶ ۷1۳۵۶ - 

 - ۸۱۷۱ -۸۱ ۲ ۷ )ع۷

 ۸۱۷ و۵ ۸۵۵ ۸۴۸-۱

 - ۸ ۸۸۷۰۸۸۶ - ۰۸۸۸ ٩۰۶۸

 - ٩- ۹۱۷ ٩۳۳- ۵٩ ۰٩ ٩۷۱۱ | ع

2-۳ ۰۳۳۰۹۸۱۰۹۸۵ ۰۳۷-۱ 

۱۳۸ 

 - ۱۴۱ ۱۳۱ 9۷۳۰ هگنسیچ ةجار

| -1۵۷- ۰۱۱۷ ۱۷۱۸ ۷۹| - 

- ۱۸۷ - ۱۸۵ -۱ ۸۳ ۱۸۳-۰ ۷۰۶ 

۰ 

« ۷۵۷ - ۷۱۹-۷۱۶) - ۷۱۳۱-۳۴ 

- ۸۷۷۱ ۰ ۸۸ - ۸۱۷-۲ ۷۱۱-۰ ۶ 

۸۵۷ ۸۵۵-۸۸ ۸۰ -۸ 

- ۸۹۹-۸۹۸ ۸۷۷ ۸۱۵-۰ 

- ۸۸۷۰ ۸۸۳ ۰۸۷۹ ۸۷۳۰ ۱ 

۰ ۸۹۷- ۸۹۷ ۸۹۵۰ ۸۹۳ - ۰ 
4 

<< ٩۷- ٩۰۳۰۹۰ ۰-۸19 ۸ 

٩۳۰ ۹٩۱۹ ٩۱۷ ٩۱۲۰ 9 

- ۹۹۷- ٩۷۱۷۰ ٩۱۶ ٩۱۳-۰ ۵ 

- ۹۸۸- ٩۸۷- ٩۱۷ ۵- ۱۷۱۰ ۰ 

- 1۰۳۲۰ ۰ ۱۰۱۲ - ۹۹٩ - ۵ 

 هم و

1۰1۰ - ۰۵۱ 

 9 ۰ ۰ ۰ ۰۰ نهرچ هجار - ۲۳ -۰۳۱۸ ۰-۳۳۰ ۳۲۲۱ ۰-۳۳٩

 

 ۸۷۱ - ۸۳۸ - ۸۲۴ ., تاهح هجار | سس و ۰9۰ و و

 - ۲۰ا۹- ۱۳۹ - ۱۱ هگنسيبيد ةجار | - ع| ۵- )ع| ۴- )۰۲- ۳۳۱ ۳۲

- (۶۵۷ (۶۱۶۷ - ۱۷ - (۶۳۶ ۶۱ 9 

 ۰ ۶۱ ۵۰ ۴ ٩ )ع۷ -۵ ۶۸ - ۶۸۲ *

-۵۷۳۰ ۳۸ ۱- ۳۴۷- ۳۴۱ - ۷ 

 - | *گ۵پ - ۷۵۸ - ۷۱۳۲ - ۵

۱۰۵1 - ۱۰۵۶ - ٩۰۳۶ ۶۱ -۵۹۹- ۵۱۸-۷ 

 - ۱۸۷ - ۱۸۱ - ۱۷٩ پورجار گجار | - ۱۳۹ ۷۱۳۷- ۳۰ ۱۱۸۰ ۳
۳ 

 3 7 ۳ ۰ ون



) ۱ [( 1 

- ۲ ٩۳- ۲۰۳۰ ۱۹۹- ۱۹۸- ۰ 
۰. 

- (۶۶| ۰2۱۹۴:۱۹۱۶ 

-۳۵۰ ۱۳ - ٩۰۹ - ۵۰-9 

٩۷۶ - ۵۸ ٩ ۷۳۹- ۷۳۸-۷۹۶۷ , 

 - ۶۱ - ۷۰۰ ۷۵ ۳۹ هگنسپار هجار

۷( -۱۵۷ ۳۰۷-۰ ۳۶۲ -۳(۴۷ - 

- ۳۰۷ ۳۰۵۰۲۳۸۸-۲ ۲۷۰۰ ۷ 

- ۴۱۷ (۰۵-۴۶۱۰ ۳۳۸-۳۳۹ 

 ۵۸۳ ۵۸۱ ۵۷۳۰ رع)عا - رع۲ |

 جا

۸۱۷ - ۷۷ ۵- ۷۷۰ ۷۱۷۳۰۵ ۷۷1 

۸٩۱ ۸۹۶ ۸۷۱ ۸۹۸۸ 

٩ ۰۳- ۸۹۷ ۸۹۱-۸۹ ۵- ۳ 

- ۹۹۳-۹۸۹ ۹۸۸-۰ ٩۰۷-۰ ۷ 

- 1۰۰۳ - ۹۹۸ - ٩٩۹۹۱ - ۳ 

۱۰۱ ۷- ۱ ۰۱6۵- ۱ ۶۰۷ ۱۰.۰. 

| ۰۳۷۰ ۱۰۳۳۰ ۱ ۰۳۱- ۰ 

۸ - ۰۱۰ | 

 - ۱۵۸ - ۱۰۳ ۰ ۵ هگنسبور هجار

۸۷۳ ۰۰ ۱۳۵ - ۰ 

 ۱۰۲۳۹۱۰ ۱۱۲۵۰۱۰۰ نامیلسهجار

 ۷۵۷ ٩۳ - ٩۲ .. رهدگنراس هچار

 - ۲۴۷- ۷۰- ٩۵ ةگنس ناچس هچار

۳۶۲-۲۲۸۷۷ - ۵۰۲-۸۷ - 

 - ۷۳۳۰ ۷۱۳۲- ۵6۷ - نر 8۳۲

۸۱ ۱۸۵-۱۸۲ ۷۸۵ - ۷۸۸ - 

۰۳-۰۸۸۰ ۸۸-۰۸ 

۷- ۱۰۲۲-۱۰۰۰ 

 ۳۳۹ ۱ ۱ ور سر هجا

 ۲۸۸ .. .. روک ال«جروس هجار

 ۹۵۰۵۷-۱۰۲-۱۱۲-۹۵۳ ماروچش كجار

 - ۳۰۴ ۰ ٩۵ کگنس (نشب ) نشکهجار

۲ -۸ ۶۲ -۷۱۳ - ۸۵۸ 
۳ 

 ۳۶۷ - ۳)ع۱ ۰ ةگذسملاع هجار

 ۵۷ ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ نوک هجار

 ۸۸۵ - ۲۸۷ - ۲۲۱ هگنس نام هجار

 | ۰۳۳ | ۰۳۶۲ ۳۶ هگنساپسم هجار

۰ 

 | ۰ ۵رع - | ۰رعبع

 - ۳۹۱۰۳۰۱ ۳۰۱۴۸۳۰۲ هگنسرنهچار

۰ ۸۷۱ ۸۱۹ ۸۷۱۸۰ ۷۹۸۰ ۳۴ 



) ۰۲ ( 

۱! ۳۳ ۰۵ ۱ 

 ۷۸۷ 2 ۱۱ و ی

 ۳۰ يج وار

 ۰۱-۰۲-۹۵ ۰۸۵ - ۳۳٩ هگنسهار

۲ - ۴۱۵ -۳۴۷۹ -۵(۴ ۳ - |۶۵ - 

 - ۹۸, ۸٩۱ ۷۷ ۵ )ع۸۷۱- ۷

۵ - ۱۰۴۷ ۱۰۲۳۰ ۰ 1۰1۸ 

 ع۵)ع - ۳۹۷ - ۱۲۹- ۷۷ هگنسجار انار

 ۴ع۲۵ - ۲۱٩ توار ددچ ةکنس رسما وار

 - ۳۱ ۳۲ ۹۹- ۴)۳ع۵- ۲۳۷ هگنسواهب وار

۲۳ - ۵۸ ۱۰۳۳۰۵۸۸ 

 - ۵۹۱ - ۵۷۲ - ۰۱۸٩ - ه۵ نرکوار

۳ ۱۰۷ ۰ ۶۳۳ | 

 ۹۶ ۰ ۳ ۳ ار ادا يلوار

 ۱۰۴۳۱۱۲, ۹۵ - ۳ لاسوخس وار

 و زر هلاراهپایار

 . . .مرکمهعار

 ۳۱ :يجونق هر

 |)ع۲-۱۱ -۷۰- 4۱- ٩۵ روپثار نثر

 - ۳۹۷ ۰ ۴۰ ۰۱۳ ناخ نتمحر

۹ - ۳۳(۴۶- ۴۶۸-۳۳۷ - ۶۸۷* 

 ۱ - ٩۱۵

۱ ۱ 
 ۵۳۳ ۵۱۵ ۵۱۳۴ .. .. راپنمحر

 ۱۰۳۸ ۳ ۱۳ تا هر

 - 1۸- ۹۷- ۷۳-۸۱ ۵۵۰ رع مفسر

9 - ۰۳| ۱۳۷۰ -۳۸۸ - ۳۰۷ ۰ 
# 

۵۰۸-۳۴۳۳۸ ۴۱-۵۷۸ 

۰۳۴ ۱ - ۵۱ 1 - ۰*۷۵ 

 ۱۰۱۰۰ ۹۸۹-۱۳۸ ۶۷-٩۳ وارمقسر

 ۰۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و لوسر

 ۸۹۶ - ۸۹۱ ۵۲۳۴- ۵۳۱ گبب لوسر

 ۹۷۸ ۰۰.۰ سون شوخ ياديشر

 ۱ و یا هگنسروسر

 ۲۱2۵ - ۱۳۸ - -٩۲ ۷۱ ناخ دیشر

۵۱۳ ۵۰۲-۶۴۷ - ۳۹۱-۲ ۱ 

 1۸۱ ۵)ع|- ۵۳۴۰-۵۳۸ ۵۱۶
 

۷ ٩۱۶ ۷۱۳ ۷۰| - ۱۹۱۶۰ ۲۳ 

٩۱۹۲ 2-۵ 

 ۱:۶ 9 یا



) ۰۳( 7 
 ۳۰۳- ۸ ناخ ناوضر

 - ۴۵۲ - )۶۴۰ ۳۰۳- ۲۶۸ ناخیوضر

۱ 1 

۷۳ ۵۵ ۷ ۰۱۶۹ | 

 ۰ ۷۷۱۸ - ۵۵- ۳۴۷ |۹۵ ناختیاعر

۸۵۱ - ۵ 

 سو - ۳ گیب زادنا دعر

 - ۳)ع۰ - ۲۳۷ - ۲۳۴ ناخ زادنادعر

 - ۷۷-۶۸ عا۴( - ۳۳۷-۳۶ |

۵۸۹-۷ ۷۱۰۲-۱۰۱ -۵ ۷۳ - 

۸۳۹-۵ -۱۳۳ -۹۷۸ ۱۰۷۱۰ 

 - 1۹۸ ۸٩ ۰٩۳ ۰۷۴ - ۳ هنانگر

 - 1۳۵- ع۵- ۳۰۸ ۲۴۶۹۰ ۲

۰ 
. ۷۶۹ ۷۵۱ ۱۳۰ ۶۳۶۱-۸۲-۷ ] - 

9 - ۱۰۷۱ - ۱۰1۸ 

 ۲٩۹۳ - ۲۴۶۹ .. .. . , یجايجنر

 ۰ ۸۷ ۱- هل | ۱۰- ۱۲۳۸- ٩۳ هلودنر

۰ 

۸ -۸۹۱ - ۱۰۲۳ 

 ۳۳۷-۷۰۸ ۳۱۵ ., تسنر

 هگنسیور ٩۳ - ۲۴۹ ۳۰۷-۳۸۸ -

۷9۸ - ۵۱۶ - ۶۶۷ - ۲ 

 مگیب ءاسنلا تیز

 ۷۷ - ع۵۱- ۱۹۱ - ۱۴۷ هللاحور

۷ ۱۳۵۰ -۲ ۱ ۱۱۳۰ ۷۲-۰ - 

- ۹۰۸-۸۷۰ ۸۳۰-۸۱۷ ۷ 

 لا

 ٩۷ رد ور ببر الهه

 و مگییلوآ نشور

 - )۴۶۸۹- ۴۴۹- ۳۱۸ مگیب بارنشور

۸ ۵ - ۵۲ ۷ -۵ ۸۱ -۸۳۹ -۸۷۷ - 

۳ - ۱۰۳۹ 

 (ز)
 ع۱ - ۳۸ - ۲۰۳ ., گیب دهاز

 ۵ - ۵۷۲۰ ۲۷۰ ۲۳۶۸ ناخ ههاز

۸ - ) ۰۳ - ۱۰۳۸ - ۵۵ 

۳۳۹4 # ۵ 

 - ۳۴۶۵ - ۱۳۸ -٩۳ ۱۲ ناخ تسوربز

۵۵۵ ۵۳۳ ۵۰۷ ۲۹۱-۳ ٩ 

۰ ٩۸۸- ۸۹۸-۸۹۳ ۸۷۱۸- ۵ ۶ 

۳ - ۰۳۹ 

 ۸۳و - ع۸9 - ۳۱۸ مگیب ءاسنلابیز

 ۸۱۷۰ - ۲۳ ... ناخ نیز



) ۵۴ ( 

 ۴۱۳ ۰۲۵۸ - ۳۵۷ - ۳۵۰ نپدلانیز

 - ۵۵۷- ۵۵۱۷- ۵)عا- ۵ ۵- ۵۰رع

05۸ 

 - ۵۱ ۵- ۵۰۲۶-۳۰ ۴۵-٩۱ نیدباعلا نیز

۸۸۹- ۱5۲ ۵۵۷ ۵۵۷۰ ۵۳ 

5 ۱۰۵۷ - ۷ 

 ۶۶۸3 - ۳۸ مگیب ءاسنلا تیز

 ( س )

 - و - ۴ - ۵و۳ - عو ناخ ناناه

۷ - ۱۷۱ -۲۸۹ ۸۷ - ۰۵۶ | 

 ۲۸۹ - ۲۱۹ - ۱۹۷ .. رهد گنراس

 ۸۴ ۳ و ادب یو کیک ته

 - ۵)ع۰- ۵۲۷۰ ۴۱ -٩ ۳۶۷۱ ناخ رالاس

 ۵۶۷ - ۵زعرع - 6۴

 ۵۷۵ ۵ هلسنوپب وهاس

 - ۷۰ ۵ درعرعس- رعرع۲ ناخ یلف ناعبس

۷ - ۷۰۷ -۶۸ ۸/۶ ۸۳۸ - 

| ۶۱۳ - ۱۰۵۰۰ ۸۸ -۸ (۶ 

 ۳۰ 1- ۲۳۷- ۲۱ ۱ ةیدوسیسهکنسلجس

 ررچس ٩۵ -٩۷ - ٩٩ - 1۰۵ - ۰1۰۸

  ۱۶۳۱ - ۳۲۹- ۷!ع۳۳-

 و نأخ رادةیس

 - ۲۷۱۷۰ ۱۰۷۱-۴۷)۲- ۲۷۰ هگنس ناچ»

 ها

 ۰ ۵۱۷ - ۵۰۰ - ۶۹٩) نیدلا جا رس

 ۵ ه)ع - هرعرع

 ارعرع - ۱۳٩۹ .. ..  ناخ مارس

 ناخزادنارتس ۵۶۷ ۷۰۸ ۷۷۸۰-۷۷٩ -

- ۷ ٩۱2-۷ ٩۱-۲۷۸۷ - ۷ ۸۳۶۰ ۳ 

 هرع  - ۸هعا٩

۱۳ 

 ناخدنلبوس ٩٩ -۸۱۷-۱۱۳ -

۱۰۳۷ - ٩۷ - ٩۷۰ - ۹ 

 - ۱۳۷ - ۱۰۷ - ٩۳۰ ۷)ع ناخ رادرس

 - ۶۰۳ ۳)ع۵- ۲۱۶۹ - ۳۸۶۰- ۳

| ۶۱ -۵۹(۶ ۸۳۷-۱۲۹ ۸۳۷ - 

۶ ۰ ۹۸۱ - ۵۰ ]| 

 - ۲۱۷-۵۸۱ - ۱۳۹ - ۷ ناخزاوفرس

٩۹۲ ٩۶۱- ۵۹۷ - ۵۸۷ ۵۸۶ 



 ( ۵۵ ) تا

 |[ ۰۵۵ - ۱۰ ۶)2- رع۵۵- ع۵۲ تسعرصم

 - ۱۲۷ - ۱۰۷- ٩۳ - ٩۳ ناخ راوازس

 ۸۸۶ ۸۵۱ ۸۴۳ رععم

 -۱۷۰- 1۵۸- ۱۵۷- ۹ ناف

 - ۰ ۲سال ۳۲۴۰۰ ۱۹۵- ۲

 ۳۶ - ۱6۴۲ - |1۷ - ۸۸۵ - ٩۱۳۶

 - ۳۰۳ - ۴۶۸ - ۱۷۱ ناخ هللادعیم

 ۱ ۸۸۵ - ٩۱۴

 ۷۳ - ۷۳ ۰ ددعیس

 را

 ۰ ۸۸۲ - ۸۷۲ سیوخشوخ اددعس

۱۸۱۹۳ 

 ناخدپعس ۱۴۱-۱۳۱ -۱۹۵ -۳۳۹ -

- ۵۹۳-۱۶۸۷ - (۶۳۷ ۱۶۴۳- ٩ 

۷ ۳ 

 ۸۸ ۵ ةللا دیعس
۰ 

 ۳۳۱ .. هگنیم ( تکسم ) تکس

 ردذکس ٩۳ - ۱۴۸-۷۴ -۴۴۵ -۲٩۱ -

 ۱۰ ۰.ا ّت ۱۰.

 ۴ع۵۷- ۲۸۷ ۲۲-۲۴۹ ۱ گیب ناطلس

 و. نیس ناطاس

 يلع ناطلس

 لا ردنکس ناطلس

 ۱۰۳۵ بار در و تاک

 هر ۲ راب ناطلس

 ۰ _رورامیلس

 - ۸۰۱ - ۳۲ - ۳۰ ؟وکش ر نامیلس

۱ ۱۳۵-۲ ۱۳۶ ۱۳۸ ۱۱ - 

۱۶۲ - ۱۳۷ ۱۳۶۸۰ ۱۵۸ -۵۹] ۰ 

۰۶ ۱۷۱۷-۱۷۷-۱۷۱۰ -1۹ 1 - 

۰ ۱۲۷۱۰ -۱۷ -۹۸ 1۹۹۰ - 

 فن ۰ ۱۳-۰ ۲ -۰۳۰۳- | ٩۰۰216۲

 | ۰۰۹- ۷۰۶- ۱ - ٩۰۲

 يجابنس 1۰۵ -٩۰۷ -9۷۱۳- ٩۱٩ -

| ۰۰٩ - ۱ 9 

 : ۳ چخس ۳ - ۲۳٩۰

 ۳۳۸ ۰ ۳۸۸ - ۳۷ سا نردخس

 -*مع۹ - ۱6۷ - ٩۳ - ٩۳ نرکهبوس

- ۱۶۷ ٩- ۱۶۷۸ ۳۰۱- ۲ ٩۳۴- ۲ ۸ 

- ۸٩۹۵- ۸٩۳۶- ۷۱۳۵- ۷۳۱ - ۵ 



 0۷۰ 2 تم و

 - ۲۲۸ - ۲۰۷ - ۱۸۰ ناخ تزع دپس

 ۱۰۲۸ - ۸۵۵ - ۰ - ۵٩۳

 - ۹۱۸۰۸۸۱ ۸۳۴ ۸۴۷ یاع هچس

) ۰۳۵.۰ 1۸٩ ۰ ۸ 

 یو ربک| يلع دپس

 ۳۰۷ - ٩۳۵ - ۹۸٩

 ۸۸۱ .. . .م هل تیاثع دیس

 ۰9 ۲۱۹ ۱۱-۲۱۳ زوریف دیس

۵۶ ۶ ۱ 

 - ۳۶۰ ۰ ۱۴۹- ۱۳۹ ناخ زوریف دیس

۹ - ۰۸| 

 ۳۰ ۳۸ ۳۸۵- ۷ مساف ندس

۳۰۵ 

 هد - ۲۴۷ .. ملاع بطق هبس

 - ۵۵ ۵۶۷ ۵۴ - ۵۲۷ يلق دچس

 ۳ - ۵۵۷ ۵٩9۱

 مو ۵! مرک دیس

 ۰٩ .. .. ... نیدلآلامک دیس

 ۶۶9 - ۱۴۹ .. , , يلع فطل دیم

/ ۷ 
۱ 

 - ۳۹۷ - ۳۴۷ - رعد مچ ندس

-۵٩۹(6 - ۵ ۱ ۷۱- ۱۸۷ ۶۲۷-۷ 

۰ 
-۸۷۱۱- ۷۳۴۶ ۷۱۸-۰ ۱۳۱ ۰ 

- ٩۷(۶۰ ٩۳۵ - ٩۳۴-۹۳۲۰ 6 

۰.۳ 

 ٩۰۳ .. .,, اوج دیع" دیس

 هو - ۳ خلاص نمع# دیس

 لا يجونق دیعت دچس

 2۳۸۸۰۲۷۱۸۰ ۳۳۹۰ ۲۰۷ نوع فیس

 !ع۵)ع - ۶۰۳ ۷

 ع۵ها .. .. ., یفطصم دیس

 ۹۳-۱۳۱ ۷۱ .. .. رفظم هپس

 ۳۹۱ - ۰۱۲-۲۷۱ ناخ رفظم دیس

۲ - ۵۳۳ 

 - ٩٩ - ۶۷-۸٩۱ ملاع لوبقم دیس

۱۹ 

 -۱۶۸ - ۹ - و۳ - ٩۳ روصنم ییس

۰۶ -۴۰۸ -۲۳۶ ۳۰۱ ۳۳۷ - 

 ۸9 ۸ ۵۷۲ - ٩ رونم دیس

-۱۰۳۸ ۰ ۱۰۳۴ - ۱۰۰۵ ۰ ۸ 

۳۹ 



۲) 

| ۰۸ 

 وبم دیه .. .. ۱۲۳ - ٩۳ - ۵٩(

 ۷ ۱۷ - ۷ ۱۳۶- هرم ۳اعا ازرچم دیبس

 ۰! .. .. .. ناخرفا هپس

 ۹۸۹-۹۵۷ - ٩٩ ناخ تباچل دیس

۱۳۸ 

 ۰ ۱۴۸۰ ۶۵-۷۱-۱۴ نیدلاریصت پس

 - ۵۳۷۰ ۱ ۳۱۴-۳ ۳۲ -٩

 ۷۰ ۸۱-۱۷ ۵زع۵ - ۵۳ع

۷ .۰ ۱۷۱۳ 

 ۲۲۵۰۹۱ ه:. .. نانهعلارون دچم

 - ۲۸۰ ۲۱۳۰ ۱۱۳۴ 01| تیاده دیس

۵9 

 ۱۰۶۷۱- ۲۲۷ ., نجسح راگیاپ دیس

 ۸۸۱ ۸۸۱-۸۸۲ , . لیچحت هیم

 ۹۸۱۰۱۲ .. .. ., فسوپ دیس
۰ 

 ٩ ۲: هحا يدپس  ۰ 4 ۰ ۸۵

 ۱۳ یوم لا اف

 ۷۳۱۰ 5 ۰0 ۸ رشوج یوم

 ۰۰ ۳ ناعار یاهیسمت | ک

 ۱۰۱۳ .. .. .. لبنس يدپس
۰ َ 

 ۵0۷ .. هالوف يدچس

 ۸۸۱ ۸۸۴ ۰. و هلصاک یدیم

 ۹۸ ه ۰۰ و ۵ نوعس یادی

 9 ۸ - ۲۷ - رع۲۳ - رعد کل فیس

) ۰۷ - ۵۰1 - ۰ 
1 

 - ۲۴۹ - ۱۷۳ - ۱۳ يروب ی

۳۸۸ 

 -۲۷- ۳۷۰۰۲۴۹۰۷۸ نیدلر فپس

 ۸۷۰ - ۷1۵ - رز ۳

 - ۱۱۵-۲۱۳ ۰ ۱۷۱۳۰۱۲ ناخ فیس

۱ -۳۳۹ -۵۹۹ ۲ -۲۱۳ ۷۳۰ ۲ : 

۹ ۳۸۹۰۲۸۷۰ ۳۱۶۲۰ -۳(۶۵ - 

 - کرک - ع۳۳- ۲۸-۳۲۴ رعر و

 - )۱۳۷-۳ ۰[ 1 ۰ع - ۸ 7

- ۸۳۳ ۸۳۷۱ ۷۵۹ ۷ ۵۱۷ 1۵۵ 

۰-٩۳۲۱ - ۸۷۷ - ۸۳۳ ۰. ۹ 

۱*۹ 

 )عرع| ۰ ۵۷۷۲ - ۵۷۷ - ۵۷٩ -

 حس ۷۱۰۷۵۰ و و بی



۱ ۱:99 

 ۵۴۹ .. ی, . . دیچملایع میش

 ك ۸۷۳ ۰. .. ., تلملادیع بش
 - ۷۵۷۱-۸۱۸ - ۲۳۲ باهولادبع عهش

 ح
۸۹۱ 

 ها

 - ۸۵۷۰ ۱۳۰ ۳۹۷-۶۸۸ بطق کس
۹ 

۸1۱ 

 ۸۸۵ ۸۵۷ .. ۰ فرشا دمح# خش

 ۵ |, شام در نوا یر و
6 

 -۵٩9۵ ۳ هدر نوع حوش

 ۱ - ۸۸۲ ۸۸۳ ۱۱ دانم یر عیش

۱۰۳۴۸ 

 نر وه توت ۱ حیش

 ۸۱ ۸ ۰ ۰ فسوپ نمد غجش

 ِ ۳ جم نه صم رد

 - مظعم خیش 9 - ۰٩|

 يناث نارق بحاص ۱

 نیعمس قداص

۱ 

 نه ۱۷ ۱۸-۲-۹۸ ۵۳ رج یش

۱۳/۸ - ۱۴۳ -۵۷ | -۱۵۸- ۷۶| - 

 - ۳۱۷ - ۲۱۳ - ۲۰۸ -۱ ۷ ٩۵۰

| ۷ - ۲۷۳ ۲۷۳-۰ -(۳۷ ۳۷۵-۰ - 

۸ -۲۷۹ ۳۸۰۰ -۲۸۱ -۲۸۲- 

۳ ۲۹۳۰ -۳۹۵ ۳۰۳ -۳۰۶ 2 

۷ 2 ۴۳۱۵ -1 ۳۲۱-۳۱ ۳۳۲ * 

۳۳۶ -۵ ۳۴ ۳۱۶۶-۳۳۳ - ۷۱۷۱ - 

 ٩۷۷ - ۸۵ ۱ - ۷ عس

 - ۲۵۷- ۲۵۲ - ۲۵۰ يلبرفيلو

۷۱ - ۲۷۱۳ 

 ۲۸۷ .. .. .. .. ناغفریش

 گیب ریش

 ۱72 یجاح ریش

 - ۳<)۸- ۴۹۷ - ۱۰ ۱٩۲ ةکنس ریش

۸٩۱ ۷ 

 ( ص])

۰ ۰ 

 ۳ رداهب خیل ٩۳۵ ۸ و دوم جی

۳ ۱ 



۲۳۵۹ 

۲۳ ( ۱ 

 مع تب قیام دج گیب ملاص

 . ناخ عااص

 -٩۳- ۸۰۰ ۱۸۰ ۱۳ ناخ نکش فص

| ۰۱ - ٩۳۳۶ ۰ ۸۸۶ ۰ 

۲۸ - ۵۷ 1 ۱۶ 1۱۷31 -۸۲۶ | - 

 - ۲۰۳ |۹۷ ۷ ۱۸۸۰ -1 ٩

۶ ۲ -۲۰۸ ۲۷۱۰ ۳۷۱ ۲۷۲ - 

۳ ۳۷۶-۰ -۵ ۴۷ -۳۷۷۱ - ۳۷۷ - 

 - ۲۸۳-۳۸۱ ۲۸-۲ ۸ ۳۷٩۰

2۳ 

۳۳۳۴-۳۳۱-۳۵۳۵ 6۷۳۳۹۷۰ - 

۱۳۴-۵ ۷۱۹۰۰ ۷۵۱ -۱۲ ۷ - 

 - ۸)ع۷- 6۳)۸- ۸۳۸ ۸۸۳۲۲۰ ۷ ۵

 ۱۰۳۷ - ۲۳ - ۸۸۰ - ٩۹۸۷

 2 زاها ۸ - ۳ ۴ ناخ يفص

 + ۷:۵ اب در۷ 1۶

2 ۱۳۷ 

۰ 

۱ ۰۴۳ 
۰ 

 ۹۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ زرد یکص

 ناخ تبالص

 قو ةگذس ثرو

 و رو نیدلرءایض

۳۳۳ 

(3 

 ناخرهاط ٩۵ -۱۱۳ -۱۳۰ ۱۴۶۷ -

- ۳۱۹- ۲۱۳۰۲۰۷-۸۰۱۲ 

- ۳۴۱ - ۳۰۶۸-۳۰۱-۳۰۴۰ ۶۹ 

 - 1 ۰)ع- ۵ وزع- ۱۶۷۱۶-۱۶۲۱۶ ۴

- ۸۳۰- ۸۱۷۰ ۷۱۶۱ - (۶۲ ۰ ۸ 

«۰ ۸۸۴ ۸ ۸۵ - ۸۵۵ - ۲۳ 

۹۸۱ - ٩۹۰ - ۴ 

 ۹۷ ۱ - ۷۳ - ۵٩٩ .. ناخ بلط

 ٩۱9 - ۵ هجاوخ" بیط

 (ظ)
 -۳)ع- ۳۳۹-۱۱۵ ٩۷ ناخگرغط

 - ۳۹ ع۷ع- )ع۵1- )۶۰ ۵- ۰ «

۸۳۲ 

 ۱۰9 ۳ هر .ر قجلالدط

 )ع)

 - ۳۰۷۰ ۳۱۸ ۲۰۷۷ ۵۵ ناخ هباع



 ( ع )

۳ ۱۰۹ ۱۳۰ ۸۹-۷ ۸۵۵ - 

 [ ۶۵۲ - ۷ - ۱۰۳۶٩

 - ۳۹۷-۴۰۵ ۲۹۸۰۸۳ ناخ لواع

 - ۶۷ [- ۱۴۹- )۶۱۷۰ )۶۱ ۵ ۱) ٩

۵ ۵۷ ۵۷۷ ۵۷۹ -۵۹۹ -۵۹۸ - 

 - ۸۵۷ ۸۵۰-۸۵۱ ۰-۷۱۷ ۳سرع

 - ٩ ۰۷ ٩۰۹ ٩۱۹-۹۱۳۰

 - ٩۳۴ ۹۸۸-۹۷۳۰ ٩۹۷-۹۹۰۰

 -[۶۱۹- ۱۶۰۷ |۰۰ درو

۱۰۳۹ ۱۰۶۷ - ۰۳| - 

۱ 

 ۰۶۱ 1- ۴۰۱ ۰ ۱۹۴ - ۴۴ ناخ لقاع

 - )۴۳۰ ۳۰ ۱۶۷۸-۱۳۵ - ۱ع۷ |

۸۱-۵۱ - ۰۷ ) 

 ۸۸۵ - ٩۲۵ ۰. ۰. .. ناخ ملاع

 ۷۷ هر هم .م .. هگنس ملاع

 - ۳ - ۵٩ - ۲۱ ۰ ۲۵۰ ۱۱ ریگملاع

 - ۰۱۱۷-۱۳۳ ۰۱۱۳ - ۸ - رع رس

۹ ۱۵۱۰ ۱۵۴۰ ۱۸۳ ۳۰۱ 

- ۲۲۷ - ۳۲۷۰ ۲۲۲۶۰ ۳۲۰۰ ۳ 

۲۵۱ ۳۵۲ -۲۵۷ ۳۷۹۰ ۲۹۵ - 

 - ۳۴۸ ۳۴۷۰ ۳۳۸۰۹ ۳۲٩۹۰

 - عم9- ع۰ ۳۱۳۰-٩ ۳۹۱ ۳۵و

 - ۵۷۰ ۵۲ ۳- )۶۸۲ - رعا| - )ع۲رع

 سا )عع- ۷۳۲ ۱۳۸ ۵9 ۹- ۱

 - ۸۱ ۷۳۹ ۷۳۳ ۱۹۰ رعد

 ۹۸۶ - ۹۷۵ - ۸۵ ٩۱۶۳

 ۳ مو هلوایم

 ۳۰۷ ۲۷۰ ۲۲۶۹ ۲۱۵۰ ۳۱۳ سابع

1۰۷ 

 يرابلدبع ٩۳ - ٩۳ - ۲۴۵ -۳۹۱ -

- ۷۷2۰ ۷۷ ۲- ۷۷-۷۷۰ ۵۵۵ 

 ۲۳۳ ۰. هیمعادبع

 میحرلادجع ۵۳ - ۴۰۴ ۴۵۱-۴۱۸۰ -

- ٩ 9(- ٩۷۱۱ ۹۱ ۵- ۸۵۷۱ ۷ 

۵ 2 ۸ ۰۰۳۳ ۱ 

  ۱۰۵۳و

 - ۳۵۰ ۷ ۰ ۱۳ - ۵۵ نمحرل|دبع

۷ ۶-۰( ۴ ۳۱۷-۲ ۳۰۷-۰ ۳۱ - 

- 1۳۱۶ (۶۷ ۵- ۶۲۰۰ ۴۱۸-۵ 



) ٩۵ ( 

 - ۸۱۳۳۶۰۸۱۷ ۸ ۱۱۶- ۷ ۳ -٩۳

۰ - ۹۸۱ - ۱۰۴۷ - ۱۰۵۵ - 
 

 را

 - ۵۳۳-۴۶۸- ۴۴٩-۲۴۷۰ لوسرل| دبع

٩۱۰۰ ۸۱۸۰ ۷۹۵ - ۷۹۳۰ ۱ 

 - ۷۳۷ ٩۳ ۸۰ )۶۰ ناخ زیزملادبع

۸ - ۱۷۳-۹۹۲ ۷۳۸ - ۸۲۱ 

۸۴ -۵۹ ۸۷۱۳۰۸ ۱۰۳۵۰۸۷۱۳۴ - 

8 | - *۰۵ ۱۰۷۳-۰۱ 

 7 مبر کلا دبع

 هک )لا یبع

 - ۱۴۸- ۱۳۲۰ ۵۱- ۴۷ گیب هللردبع

۹ ۱۹۹ ۲۱۳-۰ -۳۲ ۳۸ - 

۱ ۸ - ۳۰۸ - ۸۵۲ ۹۸۱۰ 

 - ۱۳۱ ٩۳۰ - ٩۳ ۵۵ ناخ )/دبع

۸ .۳۲۶۹ ۳۰۸۰۳۸۸ ۶۰۲ - 

۰ 

- ۵ ۱۵۰ ۵۵۵۰ ۵6۵- ۵۶۰-۰ ۷ 

- ۸۵۸-۸۱ ۸- ۷ ۱۲ - ۷۳۶۳۰ ۰ 

٩ ۱۷-۹۱۳۶۰۸۷۶ - ۸۷۲ ۱ 

- ۰۷۳ - ۱۰۵۱ ۱۰۳۵ . ۹ 

۱۰ ۹۴ , 

 ۲۹۱ - ۹ نیچمل هبع

 يجنلادجع ٩۱ - ۱۱۵ - ۱۳۱۰۱۳۷
۳ 
 . 9)ع۰- ۵۷۳- )۴۳- ۱۶۶۰ ۷

۷۲ 31۷۸ - ۱۰۹۸ 

 ۱۰۵۴ ۰ هحولر هبع

 ۱۱۰ بهاولا دبع

 ۵و۷ هو و -رعس ۱۸ لر دیبع

 ۳ ۷۴۳ - ۰٩۱۶-۸۷۱۱۷۵۸

 ۱۰۵۱ - ۹۸ - ۸ - ٩۱۰

 ۳2 ناخ برع

 ۹۹۰-۹۸۱ ۰ ۸۵۷ - ۹ مش برع

 - ۳۴۱-۵۳ ۳۰۲ - ۱۸۰ ناخ ثزع

۱۰۹۵ 

 ۱۹۸ و

 ۱۰۳۶ ۰ ۱۰۸ - ۷۴۳ نبدلا زیزع

 ۷۹۷ او و - ۱۲ - ۶۸۷ هللا زیزع

۹9۹۴ 

 - ۳۳۱۶ ۰۳۲ ۳۱۳-٩ - ۱۵ ناخ وکسع

- ۸۷۱ ۱۲۷ ۰۷۲۵ -۴۷۱۵ ۲ 



 لو ( 44 )

 ۲۳ - ۸۱۳ - ٩۸

 ۱ ناخ ير 1

 99 سوم ی و ها

 ناخ ماظع

 ۸۷۳۴ ., .. ..  . نیدلا میظع

 - ۲-۷۱۷ ۷۱۳ - ۲۹۱ نا تدجقع

۷3 

 ۱۷ نیدل ءًالع

 - ۵۷۸۰ ۵۷۷ - ۵۷ ۱ ناخپل داع يلع

 ۲۳ - ۲ ٩

 ۵۸۷۱ - ۷ ی برع يلع

 ۳ ۳۳۵ - ۱۴۰ يلف يلع

 ۰۳ ۸ ۵۳ ۰۴٩۱۰۳۱٩)ع - ۵۵۵ -

۸۸۵ - ۷۱۳ - ۲ 

 - ۱۳۲ -۱۰۷ ۰9۵ ناخ نادرم يلع

- ۲۳۰-۱۱ 1۸ ۰۸ ۰ 

|۶۰ - ٩ 

۵۸ 

 99... ":. :. ییدلا نامع

 ۲۸۷ - ۲۷۰ - ۲۳۳۶۷ .. نبرثرمء

 هر گراف

 - ۱۳۰-۳۰۳ ۰۱۳ ۰ ۱۲ نخ تیاذع

 - ۳۵ | -)ع۰۵ -۳۳۹ - ۳۱۶ -۳ ۸

۲ - ۸۲۱ - ۸۸۵ 

 - ۵۳ - ۶٩ - رعو - ۳ع گیب یسچع

۱۷ 

 )غ)

 7۳ ۰: . : ناغفا یزاع

 ۱ يروپاج» يزاع

 ۱ ی گیب يزاع

 ۳ - ۵۹۷ - ۵9۷ پلاع

۹ ,- ۰*۲۶ - ۱,۶۷ - ۶۶ 

 ۱۱ نم ساد بیرغ

 -۱۷۷ -۱۹۷ -۱۱۱- ٩۵ ناخ وفنضغ

۰ ۶۰۳( ۵ ۱۶۷ ۷۷ -۸ ۶۷ - 

 | ۰۲۶۸ - ۳ - ۹۵۹ - ٩۷۴

 ع۷۵ - ۳۳۹ ۰۳۰۵ - هس دمح مالغ

 ۱۰۵ - ۸۸۰ - ۸۵۱ نیدل| ثاپغ



۰ 

 گیب تردغ 4 - ۳ - ۰٩۳ ٩۳ -

۲۳۲ - ۲۷۱ - ۱9۳ ۱ ۰۷ - 9 

۰ 
 ناخ تریغ ٩۳ - ٩۳ -1۰۱- 1۷۸-

- ۱۴۷ ۵- ۵۱ ۱۴۴۹-۳۰۷ - ۳۸ 

- ٩۷۷۳ ۸۷ ۸۷۳ ۰ ۸۳۲- ۵9۶ 

| ۰۹۳۷۰2۱۰1۶۳۲ 

 ( ف )
 ناخرخاف 1 ٩- ۳۲۳۹-۱۱۱ ۲۴۸ -

-۷۳ ۵ ۸ 1- (6۹| - (۰) ۳۴۹ 

-٩ ٩۳ ۷ ۳ 

 ۰۱۲۴ -۱۱۵ ۱۱۳-۰۱۱۴ ناخ لضاف

 - ۳۳۸۰ ۳۰۷ ۳۰۳ ۳ ۹)ع جو

 - ۶۸ ۵- ۳۹-۶۵۲ ۵ - ۶۷۱)۳- سرسو

۹ ۶۸۷۰( ۶۸۸( -۵(۶ ۵ ۷۳۳۰ ۰ 

۰ - ۶( ۷- ۰۷۷۷ ۷۳۴۱ ۷۳ - 

۷۶9 ۵۸ ۷- ۷۱۶۷۲۹۲ ۷ ۷۷۱ - 

۰ 
-۸۳۱- ۸۳۹ ۸۳۲-۲ ۸۱۸۰ ۷ 

۸۳۳ 

 -۹۱۷- ۸۸۶ ۲۶۷ -(۹۵ ناخ حانو

) ٩۷ ( / 

 ناغفا فف

 - ۲۳۹۹ - ۲۴۵ ۰۱۲۸ ناخ گنج سس

 ع ۲ ۸ ۱ ٩

۰ ۰۳ ۵۰۳ ۰۵۰۷ ۵۹۸ -۲ ۵۳ - 

 - 9۳ ۹۹۲ -۰)ع- ۵۵۵ ۳۰

۱ 1۰۰۳۴-۰۰۳ ۱۰۱۲ - 

 شم لب

" 

 تم ناخ نیفشح متق

 ۵9۸ - ۵ .. ناخ عقف

 ۷ - ۳ - ۵۱- ۷ هلیهور حاف

 - ۳۳۹ - ۴۸ ۳۱۸-۰ ناخ هللا س

 ۴۱ ٩

 ۱۱۷-۰۱۷۳ -۱۴۸ -۱۴ ناخ يئادف

۷ |- ۲۰۲ -۲۲۹- ۲۷۲۱ - 1۶۷۷ - 

۰ ۵- ۵۱۲ ۳۲-۵۱۸ ۵۳۰ - 

 > ۵۹۶۰ ۵۷۳ ۵)ع۷- ۵۳۸ ۵۳۳

۳ 

- ۷ ۲ - ۷۱۱ - ۷۱۳۶-٩۱۱۰ ۳ 

- ۸۳ ۸۳۹ ۸۳۸۸۳۲۷ 

۰ ۹۸۱ ۸۷۷۱-۸۷۰ ۰۸۵۷ -۷ 

: ۸۰۷۱۱ - ۷ 



3 ) ٩۸ ( 

 - ۱۱۱ ۱۱۳ ۰۱۱ ناخ هللا ضیف | ٩۱۸۰۸۵۱ .. .. .. لاف خرف

 1 - ۳۳ ۳۳۱ ۳۰۷ ۳۰۷ -| ٩ - ۳۸۷ ۰ ۳۱۸ - ۳۹ گیب ناهرف

 - عع* ۰-۴۱۱ ۰- سو -٩ رعم !ع۳ ۰ - ۳۰۷ ۸

 ِ - ۷۱۵۰ ۱۷۳ ۳ ع 7 - ۵۵۵ ۵۳۸ -۵۳۷ ۰۵۲۸ ناخ داهرف

9 - ۰۷ ۷ ۰۸ ۷- ۷۱۸ 2-۳ ۳۸۷ ۸۵۱-۸۶۳ ۸۵۸ - 

 ۱ و ۱ ۷۵ - ۷۹ ۸۶ ۰۷ ۸۵ ۷- ۰۷۸۱ ۷۸٩-

 ۱۳۸ - 1 - ٩۳ 2۷۹۳ ۸۸۰ ٩۳۶۷

 (/ قر 9۵ - ۹۵۱ - ۸ - ٩۶

 - ۳۶۷ ۳۰۸۰ ۳۱۸ ۲)ع ناخ لباف ٩۷۸ .. مر یر سس نودبرف

 ۷ ۵ | - ۵ | - ۲ ۰ - ۳+۷ - ۳۳۷ -۱ ٩۱ ناخ هللر لضف

 ۳۹۱۲۰۵ تو  وداق | دع۴۷- اه ۱۲۰ ۳

 - ۲۹۹ - ۲۴۵ ۰ ۱۳ ۰ ۳ اد رداق | - ۱۶۷ ۵۱۳ ۰۴۷۱۲ ۴۵ ۷ -)۸

۱۷۵ - ۰۷۵ ۰۸۵ ۱۶۱۱ ۸ -۱۶۸- ۵۱۳- ۷۱۳۵ ۰۲۳ ۱- 

 ۱۰۳۰ - ۱۰۲۳۹ 2 ۷ 0۸ ۱ ق

 - ۴۴۲۰۴۰۶۰-۶۸۱ ۳۹۱- ۲۳۴۷ مساق | ۸۱۷ - ۱۲۵ ۰ ۳۶۳ .. ناخ رادجوف

 - ۷۰۷- ۵۵ ۵ | | ۶۹ ۱- ۸ ٩۱۷۱۹ ۷۰ ۰ ناخ دالوف

 ۹۱۸ ۱۳۸ - ۱۳۱۰ ۹ * ۸۱۶۲ ۳۷ ۷-۲۱۷ ۵ . کرع + ناخ زوریف
 ییتت

 - ۱۵- رع - ۵٩ - ۴۱۰ ۳۳ ناخ مساف ۸۸*۱, - 9۳۸ ۰ ۵

 2۱۷۹ ۱۲۷ ۰۸۱۱۵ ۱-۰ ۲ - ۳۱۳-۳۲۵ ۹۱-۰۲۰۵ يناويم زوریف

 - ۸۸۰ ۱۶۸ ۱ - عع۲ ۰۲۳۲۵ ۷ ۸۶۲۱ ۰ ۲۷ - ۶۱۷ - ۱۱۰ ۹



 ۵۷۴ - ۵۷۳ هاورع- ۵۱۱۰ ۴۹

 ۱۱ ه ۰ ۰۰ هو ماسا يضاق

 ۱۰۳۵ .. .. نمدرلادبع يضاق

 -۶)۴۰- ۳۹۱- ۲۳۲ باهول| دبع يماف

 » ع٩ | - ۸۸ ۳۸۱ > ۵ ۸- ۲

۵ ۰ ۷۱۳۴۴ ۸۳۳-۰ ۰ ۸۳۴ ۸۸۲ 

 هر نراع يضو

 نابرف ساق , , ٩۳۳ - ٩۳۴ - ٩۳۵

 ۵۳ - ۸ .. .. ياماظن يفاف

 - ۱۴۸ 1۱۲۰ ۰۱۱۳ ۵ - ۸۵ نابق

۸- ۲۱۲ ۲۷۲ ۰۳۷۳ ۳۷ - 

۲ - ۲۹۰ 

 - ۳۰۷ -۳9۰ -۳۸ -۱ ۱۳ گیب نابق

۲ - ۱۳ 

 ناخ هابق ۰۵ ۱۳۰-۱۱۳ ۳۷۲ -

۰۳۶۸۵ ۰۱ ۲ ٩۰- ۲۸۳۰ ۷۳ 

- ۷۳۷ -۷۳(۶ 3۳۷۰ ۳۷ ۳ 

- ۸۱۸ ۸۷ ۰۸۲۲۰۸۱۷ ۷۴۱ 

۰۳ ۸۹٩ ۸۴-۰ ۰۷۱ 

٩۳۱۱: 9 ۸ 

9 

- | ۰۳۶۷ - | ۰ ۲۰-۱۰۱۰ ۱ ۰۰۶ ۱: 

۱۹ 

72 « 

 9/6۱۱ ۱ و ی ی
5 

 ۵۲۱۳۰ ۰.۵۳۸ اکران ردق

 - ۷۸۳ - ۷۰۸ - هه ,ناخ لوارف

9 - ۷۹۳ - ۸۰۳ - 9۶۵ 

 - ۲۶۰ - ٩۳ - ٩۳ ناخ شاب لرق

۳۴۵ ۳۹۱ ۰۲۹۱ ۳۳ ۸ - 

۳ - ۵۳۶ - ۵۳۳ - ۵۱ 

 -۱۴ع٩ -۰ - ۳٩ ناخ نیدلا بطق

۲ ۳۳۸۰ - ۲۶۶۳۶۷ ۵ -۸ 1" - 

۷( ۱۲ ۰۷۸ ۰۷۱ ۷۷۰ - 

( ۷ ۰۸۷۸۷۸۴ ۷۷۳ ۵ ۰۷۷ ۸۳۷ - 

 - ۸۹۷ ۸۲ -۸۱۳ -۸ تو

 ۳ ۹۸۷- ۹۸۸- ۹۸ ٩۹۳-

 3۱۰۲۶ 8 2 ٩۱۰-۰۹۹۸

۳9 ۶*۱۱ ۳۱۲ 20 

۳ ۵ ۰ ۱۰۳۳ - 

۰۷ - ۰۴۲ | 

 - ۳۰۷ ۰۲۷۱۸ - ۲۴۸ يشاک بطف



 2 هر ار ۶

۱۰۵.۵ 

 هد۸ - عع» - ۲۹۸ کللملا بطق

۷ - ۳۶۰ 

 ۰ ۶۷| - ۵۹ - ۸ ناخ راد هعلق

۰ ۵ 9 

 و9« مرعرع سم .. .. ردنلق

 ۱۳۸۷ گیب ردنلق

 ۸۲۶۲ 2 ۷ ناطلس ردنلق

 ۵ ۶ ت ۰ ۰ ۰ ۰ کگنیب یلف

۱ 

 ۶۷۱-۳۱۴ -۱۹۷ ٩۳- -۱۳ ناخ چیلق

 - ۴۸۱-۵۰۴ ۰۴۷۵ )۶۱۱ ناخ يلق

۸ ۱۰ ۰. ۵ 

 ۵916 ۷۳ ناخ روق

 6و دبی يا

 ( ک) 5

 ۱۳۸۰۷ ۰٩۲ - ه۵ ناخ پلط راک

1 
۱۰۵۰ -۷ 

 

 عن 3 یک زا

 - ۳۹۹ - ۳۴۶ -۳۴۵ - ۲۱۸ ناخ رکاک

۸۵1 

 9۳ ۰ 4 + ۰ ۰ ناغفا يلاك

 - ۳۰۷ - ۲۴۷ - ()۴ع) ناخ راک ماک

۷ - ۵۲ - ۷۵1 ۱۰۱۱-۹۱۷ 

 ۸۸۵ - ۸ . . . گیب لماک

 - | رعرع - ۱۰۳ -۱ ۰۴۶۲ . ناخ لماک

 ۱۰۵۲ - ۱۵ - ۱۰۴٩

 1205 2-3 از 11۷.۱... یقاوماک

 ردنابک

 يدنهردنا بک

 يار بک

 ۵و اهن +. د. ۰. يارچبک

 ۹۵۲ .. .. .. .. رومناثپک

 ۳۳/۹ ۱۵۰و  تاغفا مرک

 ۸۸۵ - ۰۸ هگنس موک

 ۸٩۱-۱۰۱۵ .. .. رویلار نوک

 9۶۷ - ٩۲ ۰ ٩۲ - ۲ يهچت رک

 - عام - ۲)ع۷ - مو هگنس نشک

۷ 



) ۷۱ ( 

۱۰۹۲ - ۱۰۹۰ - ۱۰ ۴ 

 ناخ تیافک ۴۷۱-۷۷ - ۵۹۱۶ - ۸۳۹

9 

 يدول لامک .. ٩۱ - ۷۱ - ٩۰۵

 هگنس مار روذک 2 ۹8-9۵ ۳

  ۱۶۵۹- ۹)ع۹۷- -۵٩۹۳ - ۷۰۰

۱۸ ۰٩۰۶ ۰۳ ۰۴ | 

- ۸۳۱-۷۵۷ ۲-۷ ۵۵ ۳۶۷ -۷ 

- ٩۱ -٩۰۷-۸٩۱ -۸۸ ۷ 

۰-٩۷۶ ۰-٩۷۱٩- ٩1۱۸- ٩۱۳ -۷ 

۱8۵22۷ 

 ۱۳۹ - ۱۳۸ - ۱۳۹ ةگنس لال رونک

۷ - ۳۶۱ 

 ۸ - ۸۴۱ .. .. گبب يلچوك

 ۰۳۸۰۳۷ ۰ ةگنس لوک

 - عع۷ ۰۳۷ ۴۳ ۱- ٩ هگنس ترپک

۱: ۰ ۰ 

- ۸۷۱ ۸۱۸ ۸۷۱۰ ۴6۷۱۵۰ ۵۱ 

-۸۹۸- ۸٩۵ ۰۸۹۳۶ -۸ ٩۱ ۰ 

9۰۸-۰۷ ٩۰۹ ۰٩۰۲ 0۰۱ 

.- ٩٩۲ 2-۹۸۹۰ ٩۵۷ -٩ ۵۵ -٩۵ | 

 مه 8 ٩ - ۹۹۳۶ ۰ ۰٩9۵ -  ٩٩۹

۰۰ ۰۱۰۰۵ ۱۰۱۲ 

۰ - ۱۰۱ 

 ۰ ۳ - ۳ هو هگنس يرسبك

3 |- ۳۰-۳۳۶۹ - ۵۷۲ -۱۰۱۷- 

۰۷ ۱۰۷-۱ - ۱۰۷۱-1۱۰۵۹ - 

۸ !۱ ۱ 

 ( گ )

 و بت

 -۸۷ ۰ - ۵)ع۵ - ۳۰۸ - ۳۰۳ گبب ادگ

۱۰۳۵ 

 - ۳۹۹۰ ۳۳۵- ۲۳۱ ۹۵-۲۲۱ رهدرگ

۸۵۷ - ۲۶۹۷ - ۷ 

 ۴۱۳ دمع# لک

 ۱ 9 ۰ ةگنس نامگ

 - ۳۰۱۷ ء ۲۳۶3 ۰ ۳ ۰۷ ناخ یلع ماگ

۰۵٩- ٩ ۱۳ ۰۹ ۱۳- ۲۶۸ ۱- ۶/۷ 

 -1 ۰۳۴۵ ۳۲۳٩-۹۵۷۰۸۵۸ هگنس لایوگ

۰۵۷ - ۴ 



(#۳ 

 ۲ 9۱ 2 ۳ ۷ 1 نه دروگ

 0 مگبب يارآ رهوگ

 لر

 - ۲۱۴ ۲۱۰ ۱۹ -۱۹۵ ناخ رکشل

- ۸۷۸-۷۰۳ ۵۷۱۶-۲۶۲۸ - ۷ 

0 ۹۷۴ 

 9 ۰ رکگ رکشل

 - ۳۰۳ - ۳جرع- ۱٩۱-۳۴۸ هل فطل

| ۶۳۸ - ٩۷۰۶- ٩۱۸ - ۸۱۶۳-۷۸ 

 ۲۰۴ ۷۱۳۰ ۰ ۰ کیت تفطل

 1 ۹ و ی

 - ۴۱۶ - ۹۶ - ۷۱ - ٩۱ ناخ يوول

 ۲ع۵ -۷۱۹ ۲۳ -۳۹۱ -۵۰۲ ٩۳۲۰ -

 - ۵۱1۳۶۰ ۵ ۵ع- ۵۱۷۸ ۵۳۸ - ی

۳ ۰9 ۹۸۹ - ۸۰۱۲۳ 

 (م۱)

 يجولام ۱۱ ۰۱۲-۷۱ 1۵۸- ۳٩۷ -

۷۵۱ - ۵۹۳۶ - ۵۵۵ - ۲۴۳ 

 - ۳۳۱ ۲۱۷ ۰۱۹٩ -۱ ۵۸ ةگنس نام

 ۸۸۵ ۰ ۸۵۷ ۰۷۳۵ - ۵ - )عرعپ
 و

 ی يجوگنام

 ۰9۲ ۰۹۳۹ ۰۶۰۲ -۱ ٩۵ ناخ زرابم

 ۸۷۰ - ۴۷۵ - رع۵رع . ناخ یرابم

 ۱۳ يروپ اج# دماعع

 ۷۷۵ - ۷۷۲ - ۳۳ - مس )رع نی

 ۳۱ ۳۵ ميرلا

٩۷۷ - ٩۱۱ ۰. ۳ 

 و9 ۳۴۳ اس تا

 رعرعس - ۸ لیعمسر دمج»

 ۸۸۵ .. مر .. فرش دیک

 مظعا دی ۳ - ۱۲ - ٩۲ - ٩۳ -

- ۲۰۱- ۳۰۰ ۰۱۹ ۱۵5 -۴ 

2۳۸۷ ۳۱۶۸ - ۳۳۴۷۹۰ ۸۰ ۳ 

 ۶۱۷ ۳۹۹-۷ -٩  ۴)ع۵)ع- -

 ٩ ع۸۵- ع -۵۷۳ -۵۹۹ -۵۱۴ -

۸۳۳ ۵۸۱۱ ۷۱۱ ۷ ۲ 9 

-۸ ۷٩-۸۷ ۰۸۵٩ ۲ 

9۳ ۰۹۱ ۱۷ ۰۰۸ ۴ 

- ۰۳۴۷ ۰۲۰۳۲ ۰-۹۸۰۰٩۷۱۳ ۹ 

 ۱۳۰ا



 ی
۹ 

۲ ۷۳ ( 

 ۵۰ - ۵۳٩ - ۱۱-۵۱ زرعا دم

 ۲۴۷ ۰. .. ي. . , ناغفا دیعم

 ۳۰۱-۳۷۹ ۳۹۰ - رع۳ربکر دیح#

۱۲۶-۷ ۱۶۳۳ - ۵۷۳ -۷۱۳ ۷ - 

 -| ۰۶۷-۰ ۷۱۱-۷۰ ۷- ۰-۸۷٩ ٩۳

 - ۸۳ - ۵ -رع۵ ناخ نیما دید

 -( ۵۷ -۶۱ - ۸۴ - ۰۱۱۱ ۱۱٩

 - ۳ ۱۷۰ ۳۶۹- ۱ ۳۱۳-۲ ۴۳٩۰

 - ۳۳۸ ۳۶۷۰ ۳۰ ۵۰ ۲ ۸ -۸٩۹

 - |۷۶ - )ع۵۲- ۶۲ ۷- ۲۶۰۰ ۹۹

 - ۳۰ ۵۷۷۰ ۷ -۵ ۶۸ - ۶۸٩

۱۳۹ ۷۳۱ *( ۷ ۷۱۰ - 

6( ۸۷/۵۰ ۷۷۱۰ ۲۱۳-۲ ۷ - 

۳ ۵ ۸۱۷۱ ۸۳۲ ۸۶۸ - 

 - ۵ ۸۵۷ ۸۷۵ ۸۸۶ ٩۱۷

۳ - ۱۰۳۱ - ۰۳۷ ۵۰ ۱ 
۰ 

۰۶۷ ۱- ۰۵۲۳ ۱۵۷ ۰۵۸ - 

1 ۱۵ ۱۰۷۱۷ - ۰۷۱۸ 

 - ۱۲۲-۲۳۱ ۱۵۸ 1 |۴۶ عیدب دمع#*

-۳۵ ۳۰۷۰ ۲۷۰۰ ۲۱۶۸۰ ۳ 

|۰۲ - ۹۸۱ - ٩۳ 

 - ۲۹ ۰۷۷ - هد - هر گیب دیعم

- ۳۱۶۳ ۳۳۱ ۳۳۷-۳۰۱۰ ۸ 

- ۸۱۱ ۷۶۸-۰ ۷۰۲۳- ۵۱۵ - ۷ 

  ۳ ۰٩۰۸ -۱-۹)ع۵ هد ٩۳۶٩

 ؟ ابد اشاپ دیعم

 -۷ ۵ ۵- ۸ - ۰ ۸ یفن نمعح»

۱۰۵۷ ۰۱۸۰ ۸۸۱ ۸۳۳۰ 

 ۱۰۶۰ ۹۷۸ .. .. رفعچ دیعم

 - ۲۱۳ ۰ ۲۳۱۶ ۰۳۲۳۰۰ نیسح دیس

 - ۷۳۳ ۷۳۲ - ۷۹ رع۱ ۷ -۴)ع]

 لب

 ۳۹۵۰-۴۲۱ ۳۰۷ ۲۴۸ ناخ دیع*ب 4 0

- ٩۹۸۱ ۸۱۷ ۰۷۳۳۴ - ۵ ۷ ۷ 

۱۰۷ ۰۱۸ | 

 1۱۳ .م ., بم مجحر دمج*

 ۴۵۷ .. .. ., هیشر دمعم

 ۱/3 یر ها دی

 ۷ - ۵۱۶ ۵ نامز دمع»

 ۱ ۰۳)ع - ۲ دور نيع

۰ 



) ۷۴ ( 

 *- ٩۱ ۵۳- ع٩ - ۶۴ ناطلس دیعع

-1 ۱۷ -۱۱۵ 1۱۳ ٩۲ -۷ ۵ -۴ 

۱ ٩۳۰-۱۲۱۷ -1 ۵۱-1۳۷ -۲۴۳ 

۳۲۳۷ - ۳۳۳ 2۳۲۰۲ 2۲۳۹۵ 

 - ۳)ع۵ ۰۳۲ ۰۳۱ ۳۳۸ ۷

 ۲-۴۸۵ ۱ - ۳۷۲-۳۹۹ -۴ هرع

۰۷ ۲۸۷ ۳۰۳۰۳۹۰ ۳۳۱۰ - 

۷ - ۳۳۹ ۳۱۶۳ -۳۱۹ ۳۹۷ - 

 - )ع۷ ۸ ۰ ۷ -٩ رع۷ ۰ رعرعرع- رع-#

 - ۹ ۵ )ع3)ع- )۶۹۳۰ )۶۹ | - عپ و

۵۱ ۵۳ ۵0۹-۵۰ - 

* | -۵۱۷ ۵۱۸ -۵۱۹ ۵۲۰ - 

۳ ۵۳۷۰ ۵۳۲-۰ - ۵۳۵ ۵۳۸ - 

 ۷۰۲- ۵۷ ۵ع۵- ۵)ع۲- ۳۹

 9 میلس دیحمت

 | ۴۶۱ ۷۴۱۱۷۷ ۷ یواش نیم

 ۰۳۰۸ ۱۳۵ ۰۷۳ ۵۴ فپرش دمحم

 - ۳۳-۰-۸۱۱۳ ۳۳۶ سرع

۱ 9۳۳ 

 ٩۳۳۶ ۱۳۰۰۰۰۰ .. عیعش دیحم

 -1۱۰۷- -٩۳ هد - ۳۳ قواص دمعع

,2۱۵ ۹۵۴۱۶۳۸-۲۳۳۱ 

 ۵- ۸۱۸ - ٩۱۵

 - ۲۷۱ ۱-۳۳۱ علت

 3 و ۷۵ ۷

۷ - ۳۶۵۱ -۵۷۱۷ ۷۸۳۰ - ۱ ۸۷ - 

 ۱ - ٩۹۸٩

 ۳۸۸ - ۵۳ - ۵۰ - ع۷ رهاط دیع*

۷ - ۳۲۶۲ - ۸۷ - ۱۰۲ 

 هباع دمعم ۳٩(- ۱۴۱ - ۲۳۴۸ -

٩۹۱ - ۸۳- ۷۳ - ۱۳۵-۰ ۰ 

 ۳ سر مپ دو لقاع تیم

 ۱۳/۳۷۵ اه يركسع دیعم

 ۳۷ ۹- ۳۸- ۳۳۳۰ ۷ يلع دمح*

 -٩۱۲۶ ۸۵۲ -۷۵۷- )ع| ۵- ۷

 2 مساف دیع

 ۸۷۲ - رع+رع

 ۱۰۳۴-۱۰۵۷ ۸۲۵۰ ۵ يلف دمحم

۰ 

 ۸۵۱۰-۱۱۳ ۰.۰. .,  راگماو دمعم



) ۷۵ ( 

 ۱۰۲۷ ۱۰۳۷۰ ۹۸۸ فیطل دیع#

 - ۵۰۳- ۱۵۸-۲۴۶۷۱ گیبوارم دید

 - ۷ ۸۳- ۷۷۹ ۵)ع۴۶- ۵۳۲ ها ٩

 - ۲۷۷ - ۲۷۷۱ - ۵۱ موصعم دوع*

۱ - ۸۸۱ 

 - |۵1 -۱۲۹۰- )۶۴ رس مظعم نیجگ

۱۱ ۳۹۹-۳۳۸۰۲۱۶۰ -۳۹۲ - 
۱ 

 - ع۵۳- ۳۶۵۲ - )۶۱۷ ۶۱ ۱۲- ۲٩

۴۵( ۴۵۷ -۸ ۵ ۷۱۰۰ - ۷۴( - 

 -۶۸ ۸۰ ۶۸۲- ۶۷۱۷ - ۷۵۰ )عارع

 - ۵۷۸- ۵۷۱۳- ۹ ۶۱۰۰ - ۱ ۲۶٩

 - 9 -۵۹۰ -۵۹۲ ٩۶۹-۶)

 - ۷۳۸-۷۳۶ ۷ ۸ -۳٩-

 - 9- 1۸۳-۷۳۶۷ - ۶۶)۷- ۷۶٩

۷۵۱ ۸۷/۵۸۰ ۷۸۰۰ ۱۱ ۷- ۷ ۷ - 

 - ۸۳۸ ۸۳۷ ۸ ۲۳- ۷ ۸۱٩

۲۳ -۸۵۴۶- ۰۸۵۵ ۰۸۵۷ ۸۰ - 

 - ۸۷۲۶ ۲ - ۷۱۳ ۸- ۸۷1۵ ۸۷۱٩

٩۹۲۳ ۰۹۱۹ ۰-۸۸۷ ۰۸۷ 1 ۷۵ 

۰ ٩۷۳ -۹۵٩ ۰٩۳۴۰ ۰-٩۳۵ ۰ ۷ 

2۹۸۷ -۹۸۵ ۹۸۱ ٩۷۵ - ٩۷۳ ۰ 

-] ۰۳۴ ۱۰۳۲ ۱۰۳۱ - ۰۱ 

۱۳۹ 

 - ۳۰۱ - ۲۴۸ ۰۷۸ ۰۵ میشمديع*

۲ ۸۷۲۰ 

 - ۱۰۳۵۰ ۸۵۷- ۷ ۱۲۳ روصنم "دمحم

۱۲ 

 ۵| ۴۵ .. .. .. مینمدیعگ

 ۷۸ - ۷ ۱ع - ۶۷ ٩ سوم دیع»

 ۹ .. .. .. بلطرپم دیحم

 ۲۲۳۳ .. .. ., کربم دیج*

 ۸۸۱ - ۲۱۱ - ۷ رصان دیعحم

 - ۸۷۲ - ۸۴ - ۵9۵  ثراو دیح

۰۸۲۶ -۱ ۰۲۱۳ - ۱ 

 ۳۳ .. .. .. بوقعپ دیع

 ۲۱۰ ۵۳ .. ,, فسوپ دیعم

 ۷۰۱-۷۱۱ .. ., گیب دویعم

 ۲۴۷ ۰. ۰... ., .ناخ وومع

 ٩۱٩ وارد قوه



) ۷۹ ( 

 1 ۴۳)۰- | ۰زع ۲۰ ۷۱ - ۳۵ يلق دارم و ( ناخمرع* )

  1۰۵۹ - ۱۶۵۸ - | ۰۵۳ - ۶۷ناخرافخم ۷ - ۷۱۳ -٩۳ -۱۳۷-

 - ۴۵) - ع)ع٩ - ۲۹۰ یراخ ثمحرصم ۸۸۲۴ - ۵۹۸ - ۵۷۸ - ۷۷

 1 ۷- ۱۶۹۰ - ۵۸٩۳ - ٩۹۷1 - ۷۸-۳ ۱۵۰ ۱۳ ناخ صلخم

 - ٩۳ - ۷۷ -۷۸ ۰ ۱۳ ناخ ييضترص | ۰۳۹۱۶۰ ۴۴۸- ۲۳۸۰ ۲۳۱ ۵

 اعم رعرسع ۳و و سرعرع- مع

 - ۵۳عد ۵۳۳ ۵۳۷۰ ۱۶۷۷۰ ۷

 ۰ ۷۸۳- ۵۵۵۰ ۵رع٩- ۵۱۳۶۸۰ ۸

 - ۳) ۸۷۱۰۸۵۹ ٩۰۰ - ٩۷۳

 ۱۰۳۸۰ ۰۳۲ ۰ ۳ -٩۹۱۸- ٩۷۳

 - ۳۳ - ۳۳ ۰۳۰ ۰۸۳ شخ-.داره

 - ۷۳ - ۵۷ - ۶۳-۵1 - ۶|- ع*

- ٩۹٩ - ٩۳ - ۷۵۰ ۷۶ ۷1 ۳ 

- ۴۱۵۹- ۴۳۰ -) ۵۷ -) ۰۷ - ۱ 

- ۳۶| - ۳۰۸ ۲۷۰۰ ۷۸ ۹ 

- (۷۱۳ - ۱2۷-۱6۲۷ 6۰۰ ۳۵ 

 1۶۸۲- ۸۵ ۷ -٩ ۵ 1۸)ع- ۵-

-۷۲۳ ٩ ۳-۷۱۱ ۷ ۳ 

- ۸۱۸ ۷۱۲۰ ۷۷۱۱ - ۷۳۶۱۰ ۷ 

- ۸۸۳-۸۷۰۰ ۸۵۵ ۸۳۱ ۸۳۳۴ 

۱۰۳۸ ۰۹۸۷۱ ۹۳۶۵ ۰-٩۳۳۰ ۷ 

 ۵۵۲ ۵رع۷- هرع ۵۰۰ گیپب ازرم ]| باب ۳ ۱۱۰ ۰

- |۳٩ -۱۳۴ ۰۱۳۲ ۰. ۸ 

- ۲۹۱-۳۳۹۰ ۳۰٩ - ۱۳ ۲۳ 

- ۷۷6 -۷۷۱۳- ۵۷۰ ۰۵۵۹ - ۷ 

1۸ 
 رمز

 ۳۸۷ ۰ ۲ ۰ ۵۱ - ع۵ ناخ ازرم | ۱۱۳-۱۳- ۸ - ۳۰۳۰۳۹٩

 9۳۳ - ۵۳۸ - ۵.س . , گیپ دارم

 - ۸۳۳۲۰ ۲۴۸-۴۳۷-۸۲۷۱ ناخ دارم

۱۰۹۳ - ۰ ۸ 

 فن

 - ۵)ع۲ - ,قعا - ۵۶۰ ۵۳۸ ۱۴)ع|

۰ ۸۵۰-۵۷۰۵۳ ۱۳۳۰ [- 

۱۰۳۸ 



 نصب

۷۷ ( 

 ۸۷۳-۲۱۸ -۱٩۲- رعب ناطلس ازرم

۱۹۳۸ ۰۱۶۳-۷۰ 

 8 یسوم میش ازرم

 ۰ ۵۷۷ - ۵۱۵۰ ۳۰۷ - ۳ ع۷ يلع ازرم

۱۷ 

 ۵۱۵ .. .. .. یدپم دیحم ازرم

 ۸۷۴ .. .. لیکو دیعم ازرم

 - ع)ع۷ - ۳۶۲ - ۲۹۳ يوفص ردون ازرم

۳ ۸۵۸ 

 ۲۶۷ .. .. .. . , رادشوه ازرم

 ٩۱۸۰ ۶۶ . . ناخ يلق يلع دشرم

 -1۷ ۰۷۱۲- هرع - عع ناخ يلق دشرم

۷ ۰ ۷۴۶ - ۳۱۵ ۰ ۱ 

 ساک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ نیدلا جورم

 ۹۸| ۱۳۸ و هو او ناخ دیرم

 ۳۳۸-۹۸ ۳۰۲۰۳۳۴۷ ناخ نوعسم
۰ 

 ۲۶ 1 ۰ ٩۲

 ۷۱۷ يلكنم دوعسم

 ۷۸ .. تم .. راگدای ووعم

۳2 
 ۰ جم ., کذب بحارصم

 ع۵رع - ۳۳۱ - ۵۳ .. ناغفايرصم

 ۱۰۵۵ - ۵۳ .. ..  ناخيرصم

 - ۷۵۱ - ۱۸۳ - 1۰1 ناخ ییفطصم

۵ ۷ - ۰۳۶۹ ۱ 

 نرعو- هسس۰ ۵۲۲۰ ۴۵۱۰ ۱۳ رفظم

 ۷)ع گیب رفظم

 ۱۳۸۱۳۲ .. .. م, ناخرفظم

 ۵ )6 2 هم يدولرفظم

 - ۸۵۳-۸۷۳ ۵۸-۳۰۱ ناخدقتعم

۴ 1 ۱۰۵۰ ۰۵۷ 

 ۳۶۰ ۲۹)- ۱۲۹-۲۴۸ ناخدمئعم

۴۳ -۴۴۸ ۱۰ ۶۵ ۷۰ 6۷( -۰ ۶۷۹ - 

۳ ۸ ۸۷۰ ۰ 

۱۰۹۸ 

 - و درس ۸۱۴-٩۲۶ -1۱۴ نیدلارعم

- ۱۰۳۱ - 1۶۳۲ ۱۰۳۷ 

 -۵۱۵ - ۳۳۳ ۲۱۰ ناخ موصعم

۰۴ - ۸۵۲ - ۱۰۳۷ - ۱۰۱۶ 

 - ۱۱1- ۸ - ۸۳ ۰ ٩ ناخ مظعم

- ۳۶۸۰ ۳۴۲ ۲۳۳۰۶ ۲ ۶ 



۷۸ ( 

۳۱۱-۲ ۳۱۹۰ ۸۷-۳۸۵ - 

 - ۴۱ ۹ -۳۶۳ -1 ۶۰) - 6۰۷ -٩

 - ۱۶۷۳۰ ۶۵۳ - ۶۵۲ - )ع)عرع- رعرعء

 - )ع۸ ۵ - ۲۶۸۶- ۷۷ - ع۷ -٩ رع ۵

 - ٩) ۵- )ع٩)ع- ۱۶۹۳- )۶۹۳ ۸

 - ۵۰۵ ۵۰ ۵ نم

۵۰۷۰ -۵4۱ ۵۱۲ -۵۱۳ - 

 -۵۱۹- ۵۱۷-۵۱۸ ۵۱۵ -۵ ع

۵۲ ۵ ۵۳ ۵۳۳- ۵۳۳۰ ۳ ۰ 

- ۵۳۱- ۵۳۰ ۰-۵۳۹ ۵۳۷ ۵۳ 

- ۵۳۳۸ ۵۳۷۰ ۵۳۵- ۵۳۳-۲ ۲۳ 

 ۵زعع- ۵زع۳- ۵زع| - ۵)ع۰- ۵۳۹

 ۵رعو- ۵۱۸ - ۵۱۶۷ - ۵رع- ۵رعو۵

 - قد ۵۵۳ ۵۵۲ ۵۵۱ ۰

۵ ۵۵۷ ۵۳ ۵۷۰ ۷ - 

 ۰۳۹ - ۳ - ٩۱۰

 ۷:۳ ناخ روهعم

 ارس واو ایز ا ناخ نیعم

1۰۳۸-۸۷۷۰۵ ۸۳۳-۰ ۸۱۵۰ ۵ 

 هللاددع ًالم ٩۱۵ ۱۲۳۰۰۳۰۳ .. نیدلا نپعم

 درو. ع» ۰ | رع -۱ ۹۵ ناخ لوغم

۱۰۹۲ ۰ 

 ٩۷۷ - ۸۸۵۸ - ۳۲ ۰ ناخ رخافس

 ۷۵ - ۵۱-۴۷-۴۱ .,  ناخر غففم
 |٩۲ 1 , ,, گیب نوصقم

 ناخ مجثم ٩۳-۳۸ ۳۳۷-۲۷ -

٩۹۱۷-۸۷۷ ۸۳۹-۸۱ ۵ 

 ۳ و و ی چهدرکم

 -۳ ۵۷ ۲۵۱ ۳۳۹- ۲۱۵ ناخ مرکم

 - ۳ ۸۳۹۱۷۰ ۳۸۷۰ ۱۶۷۷۰ ٩۳۷

۳ - ۸۱ ۰۸ ۱۶۱۱-۱۰۳۲ 

 ۸۷۱-۸۸۰ - ۷۵۵ ناخ تهوکم

1۱1۰ 

 عدس ۷۰ 9 4۵ . , هگنس دنکم

 ۸۵۰-۸۵۸ - ۵۷سه و مجاز الم

 ۰ ۰۹۰۹ ٩۱۹ - ٩۳

 ۰ . ۰ ۰ ۰ ۱۹۹ یالاچ ًالم

 ۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ يلع ردیح الم



 ست

۲ ۷۲٩ ( 

 - ۶۸۰ ۲۳۲-۳۹۳ ةچجو شرع الم

۰ - ۸۵۸ 

 نز

 رو - ۸۵۷ - ۹۳ | تن يخورف ًالم

 ی ۱۳۰

 ۸۹۸ ۸۷۰ - ۸۵۸- ۸۵۰ رپچ ًالم

۱ ۰ 2 ۹۸۸ ۰ ۱۰۱۲ 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۱۸۱ نیما دمحم ًالم

 ., _ یبعیالم
 - ۷۵ - ٩۲ - ۵۱ -)۶۷ ناخ تفنلم

 عرع۸ ۰ ۰ ۰

۸۹۸ ۰ ۰ ۰ 

- ۳۱- ۵۹۳- ۳۹۹۰ ۳۰۷-۰ ۷۰ 

- ۷۵۹ ۷۵۴ ۷۷۱۳ ۰۷۳۲ -۷ 

- ۸۸۰۰ ۸۵۱ ۸۶۹ - ۸۳۳ -۰ 

- ۱۰۳۸ - ۹۷۸ - ۹۷۱۷ ۰. ۸ 

| ۰۱۹ - ۱ 

 ۸٩۱ - ۵۹۸ ۰ . . ربثع گلم

 - 9 - ٩۲ - ۱۲ ط ۵۳ دنیپم زپربم

 ۷ - ۲۱۶۷ - ۹۸٩

 ۷۱۳ را ناخروصنم

 ۸۵۷ - 1۰۵ .. . , يرغشاک روصنم

 ۳روز - ۵۵ ناخ معنم

 ع۵رع

 ناخياگنم ٩۳ -1٩۳- ۳۳۹-۳۰۷ -

-9۷۳- ۸٩۷ - ۸۱۳ - ۷ 

 ۰ - ۱۰۳۸ ۲)عرع ۱

 - ۷۱۷ -۷۱۳- ۵۵1- ۵۱۵ ناخ زوذم

۷۹۹ 

 - ۳۳۱ - ۱۳۹-۱۴۰ ساد رفونم

۳/۷۷ 

 ۷۰ - ۹۵ ., . . . , هگنس نهوم

 - ۲۱۱ - ۱۳۹-۱۴ ناخ تبام

 -)ع| ۹ ۳۰۲2 ۳۱ -۳۹۷ -٩

- ۵۹۸ ۵۱۷(۶- (۶۸ ۵- ۱۶۵۱۶۰ ۲ 

۰۷۲ ۰۷۱ ۱۳۴ -۷۱۳ ۱-۰ ۳ 

۱۰۵۱ - ۸۵۵ ۰ ۸۳۸ - ۷۵۴ 

 هگنس اپم 9٩ ۷۱۷۰ - ٩ ۱۰۳-۹ -

 | * ۵اع - | ۱۱۶۴ - ۳

 ۱۳۹ ۰ ۰ ها ۰ ۰ یج |۵دسم

 سل ۱

 9 ۰ گیب يده»



) ۸۰ ( 

 ۸۸۱ - 15 - ۳۰۴ ناخيلق يدهع

 ۱-۰۳۹ ۸۹ - ۱۲۳ -۵ ساد صیپم

۵ ۲ 

 ۳)۲۳ - ۲ ناخ يلق ناح+-یلیم

 - خلع ۵)ع- هرع ۵۰٩ نخ ةنایع

 - ۷۳ -۷ ۵ -۷۰۸- ۹۸ ۷- ٩

 - 32۷ - ۷ ۷ ۰ ۸ ۷- ۷۸۷ - 1 ٩

 ۳ - ۵ 3٩۵

۱ 

 | - 1۵۸4 - ٩۳ -۳ - ۵۱ ميهاريا ردص

۱ - ۳۵-۳۳۳ ۳۰۷ -۱ ٩۳ -۳ 

- ۳۷- ۲۸۷ (۵ ۰ ۴۳2-۸- ۳۷ 

 ۸ ۵ ۲- ۷ )بس

 اکدیلب
 را

 )۱ ۴۷-1۷۱ ۰ نسل ویا ریم
1 

 ۵۹) ۲۸۷ .. .. بلاطوبا ریم

 ۷۷ - ٩۳ - ه۲ .. لضعلاوبا ریم

 ۳۳۳22 یاعملوبا رم

 ۸۸۵ )۷ | )۰ -عج- )2۵ دمح| ریع
۱ 

 هاو .. .. .. رایدنعسریم

 ۱٩ - ۴۸۷ - ۶۳ .. يقاب ریم

 0 ات ار لد رداهب ریم

 ۲ تک

 ۷۵۵-٩۸۱ .. .. رقعج ریم

 ۹۱۲۴ - ۸٩۱ - ۸ دالوف يجاحريم

 ۲۸۷ - ۲۲۷ ۰.۰. .. .. نسحریص

 ۲۳۰ ۰ ۳ یر عویسح زیص

 ۲۲۶۹ .. .. .. .. ينيسح ريم

 -۳- ۲۱۷ - ۱۳۷ - ٩۵ ناخ ری

۷۳( -۵ ۳ -۱۲ ۷ ۷۳ ۷- ۷۳۲ - 

-۸۵۹- ۸۷ - ۸۰ ۸۱ ۸- ۱ ۵ 

- ۹۹۵ - ٩۱۷ - ٩۰۸ -٩ 

۰ ۱۰23 

 ناغقا دادریم .. .. ۳۱۰ - ۳۰۹

 لا تمحرریع ۳۷۱ - ۲۴۳۷

 - ۲۷۵ - ۳۷ ۳۲, ۲۳ منسو ربم

۰۷ ۳ ۳۹۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۳ ۷ ۷- 

۱۸ 

 ۸٩۴ . .. .. نیدل يضريم



 ۳۷. 2۳98 نیدلاعیفر رم

 ۱۳۳ 2 ٩۳۲ .. نیدیاعلانیز رع-

 ۲۴۳٩ ۰. .. .. نی۵لاقرش ریم

 ۲۷-۵۱ .. .. نیدلاسمش ریم

 - ۴۳۷-۳۲۳ - ٩۰ - ۵ ملاصریم

 -)ع۷- )ع)ع- ۳۳ نیسح ییحلءایض ریص

۵۱ -۲ ۷ 

۰.۰ ۳۳۲ 

22 ۲۷ 

 ۳۴۷ .. .. . .. میحولادبع ریم

 ۰ - ۸۷۸ مالسلا دبع ریه

 ۹۷ - ۵99 - ۱۵ هللادبع ریم

 ۵٩۷ ۵۸۵ .. . , دوبعمادبع ریم

 -۲۷۵- ۲۳۷- ۴۳۴۹ - ۲۲۲ زیزع رویم

۰ 

 - ۸۷۶ -۷1۳۱- ٩۱ وع ه۵۱- عرعص

۳ 

3۷۷ - ۳ 

۸۱ ( / 

 ۵۱۲ .. .. .. نیدلءالح ریم
 

 1۷*9 تبار د رخصيلع ریم

 ۷ - ۴۸۹ هو .. .. دامع ریم

 ۱۰۳ طه تب ر نیدلادامع ریع

 00 12 و مک

 ۸۵ - ۵٩۴ ۰ .. رفتضع ریم

 خع) - ]ع ۱۳٩- .. جاتق رم

 و ی

 ۲ 8 2:26 بت ه)ل؛لضف ریع

 قداص دمحص ریم

 9 بن یا یر کاور هه. وتص

 -۱ ۲٩ ۱- ۱۳۴۵- ٩۱۳ يدجع تمح* دم

۳۰۰ 

 ۲۴۸۷ - ۳۷۱ - ۳ ۸ يداه ديحر یع

 دوم وم

۱۰۳۵ - ۸۸۳- ٩۱۹ - ۷ 

- ۷۲ - ۳۹۳ - ۳ 

4 ۱۳ 

 - ج۴ - عج - ۵۱٩ یضنرم ربع

 ۰۹-۷۰۸ ۷۰ ۵ - ۰۳ ۷- ٩

- ۷۸ ۰- ۷۷ 1- ۷۳ 1- ۷۳۴ - 1 



 را (۸۲ )

۳ ۷۸۱۰ ۷۸۸ ۷۹۱۰۷۹۰ ۲۷۱ ۰ ۰۱1۱۳ ۲۲۳-۲۸۱- 

 -۳۸- ۳۳ ۲۳۵ ۲۲ ۱۶ ۵ ذ ۱ ۸۶۹ ۸۰۳-۰ ۲

 - ۲۹- ۴۳۳- ۲۳۱ - ۹ ۹ - ۵۳ ٩- ٩۹۵۵ - ٩۵٩

 ۱ و ۲۳۵۲- ۳۵۱- ۰ 7 نیسح رفظم ریم

 ۱ "۱ ۵ ی یر ار  .ر موصعم ریم

 - ۳۸۴ ۲۷۱۰ ۲۷ ۰۰ ۲۹3- ۸ 3944 تالم ریم

 3 - سا ۳۰۹ ۲-۲۹۳ ۵-۲۸۹ ۲ هه او

 ۱ ۱۳۰ ی

 0 - ۴۵-۵۸ - ۴۲۳۴-۴۴ ۴۲۲ | ور - 9و - ۸۳ . يدپم ريم

 < )۶۷ 3 - ۷ ۳۷-٩ ۰- ۲۹۰ - ۹ وب رعه۰- ۳۱ .. نامعن رم

 -ع۹ ۸۰ زع٩ هدزعورع - ۰-۴٩۱ ۸۳ مر مپ. - ۳رعه. هللا تیعن رم

 هر هد ع ام 9 مو یر یر ین یر دوم
 ۳ و من

 ۵۱۷ ۵۱ هه ها۳ ها را

 - ۵۳۵- ۵۲۳۰۵۲۳۳-۵۲۰ ۲-۵ | ٩ يزد

 - ۵۳۰- ۵۳۹- ۵۲۸ - ۷ عرعف - 1۹8 ۰ بوالعی رچم

 ات ۵)ع۲- ۵اعا ۳۵ - ۵۳ا (ن )
۳ 

 - ۵۵۶- ۵٩ - ۵۶۸۰ ۵۳۶۷ - )1 ۵۶ ۸۸ يجوراذ

 ۵۵۵ ها ۵۵۳ ۵۵۲ ها ( ماجبش ه.ازهاش ينعب ) ع اچشان

۵ ۱۳- ۵۱۱ ۵۱۶- ۵۵۸ - 1 2 ۳۳ ۵ ۳ 



) ۸۳ ( ِ 

- ٩۷ ۲- ۱۷۳-۷۳۱ ۵۷۳-۰ ۷ 

- 1۸۱2۲۹۶۰۷ 1- ۷۱۷۸ - 

٩1۰ - ۷۸۳ ۷۱۶-۰ ۲۳ 

 ۱ مخرب مح ِ ناخ رمان

 ۸۵۷ - ۷۴۲ - ۱۳۵ .. ناخرظان

 - ۱۷۲ -۱۵۷ - ۱۱۵ ناخ رادمان

 - )عرعه ۶۴ | - ۳۶۲۷ -۸ ۶۲) ٩

 ۱۰۳۱۰ ۷ ۲۱۳-۰ ۸ -3۷۱۲- ٩۷۲۱

 وی زد ۰ يجانان

 ناخ رها

 - )ع۸- )ع۹- ع۵- ۶۲- ۲٩ ناخ تباچحف

| - ۵۳۶ ۷۱ ۷1- 1۸ - ۷۵ - 

۰ -۱ ۳۳ -۴۱۶۵ -۲۳۶۸ -۷۱ ۳۴ - 

۸۱۹ 2۳۷-۴۳۰ | ۴۵ -۵ ۱۴۷ - 

۵ ۵۷۰ -۵9(۶ - ۷۱۲ -۸۱۷ - 

۸ ۸۳۷۰۸۲۳۲۰ ۸۶۲۳ ۸۵۵۰ ۰ 
۵ 

۸- ۸1۵ ۸۱۳ 

 . يلقفجل

 ۰1٩۳ ۱۵۸ -۱ ۱۴ ناخ همع* رذت

٩۷ ۲ - ۰ 

- ۳۷۱(۶- ۲ ۵۷۰ ۳۵۰۰ ۳۲۸- ۲ 

 ب ج۲۱ - ۳۰۷ ۲ ۹۷ ۷ ۲ ٩۳۰

۵ ۳۱۹ ۱۶۱۸۰ ۱ ۲۲ ۶۲۷( - 

۳ ۲۱۳۳۴۰ ۱۳۰ ۷- ۸۳۳-۸۱۷ - 

-۱ ۰۷-۵۸۱ ۰۹۷۸-۹۸ ۰ ۴ 

1 

 1 دا ۵ ۵۵ و هگنسرذ

 ۳۱۷ ۰ سا د هگذسول

 ۹۸- ۸۱۵۰ ۳۰۱ - ۳۰, روک هگنسون

 -۳۹۸- ۲۴۹ ۲۴۸۰ ۷٩ ناخ توصن

۲۸۸-۷ ۳۰۷ 9-۳۰۸ 

۱-۳ ۱۰۲ 

 نیدااریصت ۴۵ -1۲- ۳۹٩ - 19۸ -.

۷! 

 ۹۸-۸۵۱ - ۵٩۵ ناخ يربصن

 . . نیدلآماظن ۷ - ۱٩ ۲

 ۱۲۳-۱۲۴ - ۱۲۲ .. .. يلفرظن

 ۱۱ در را ات

 ۱۰۲۶۸ ۹۲۰۱۲۰۵۲-۹۸۱ ۵۱ تیعا

۱۰۹۸ 

 )۳ یی مگچب وئاب شزاون



) ۸۶ ( 

 1 - ۱۸ - ۱۳۹ - ۱۱۳ ناخ شزارف

 -۵ ۶۸۸-۹۳ ۱ع۷۱۶- ۳۳۳۰ ۰

1۰۸ 

 ۳ ره د رج توف

۳ 

 و زر . . يوهص ردون

 - ۵*ع - )99 ۰ نیسهتلارو 7

 ها9۵ - ۵۵ - ۵۳۹- ۵۳۳-۵

 ۸6۰۰ ۳۸۷ ریگنامج دمح*یدلارون

1۷۷ 

 ۲۱۱ - ۳۰۳ ۰۱۸ - ۸۵ گیب يرون

 ی

 ۰۴۴۹-۳۹۹ مم هم اح يزاف

| ۰۳۳ - ۱۰۰۳ - ۷۱ 
-َ 

 - ٩۳۷ - ۵۳۳ - ۵۲۲ ناخ مان کین

 ی

۸۱۷۹ 

 (و)

 هاو - ۷ - ۳۳۴ .ر  گیبریزو

 - ۳۱۲۶-۱۹۷-۸۹۱ ۰۱۳۲٩ ناخ ربزو

- 6۴۶۶۸۰ ۶۱۷, ۲۳۸۰ ۲۱۲٩ ۸ 

 ۳۷-۰2۸۱ ۴- ۵۸۰ ۵۳ ع۴

۶ ۳ ۰ ۷۶۱ ۷۱۶۳۰ ۷۲۱۱ -۳ ۷۱ - 

1 - ۵۷ ۸- ۸۷۵ ۸۷۳ - 

۰ - ۸۸۲ - ۹۸۱ 

 هر .. .. .. .. نامرکر یزو

 - ۳۰۸۰ ۲۸۷-۲۸ ۲۴٩ گیب يلو

,۰ - ۵۹6 

 ۰۰ رادلع*يلو

 ۴۸ .. ., يراصنا دیع* يلو

5 ( 

 ۹۸ - و۳ ۲ - ۵۳ ناخداد يداه

۷ ۰ ۳۴۷۲ - ۵۱۳ - ۸۸۰۶ - 

۰۳۴ ۱ ۰ ۰۲۶۷ ۱- ۰۹۸ 

 رعاپس - ۳۷۳ ۱۱۲-۳۰۳ کلا تپاده

 - ۳۳۸ - ۳۲۰ - ۳۷۰ روک سجره

۵۷-۷ ۶۸۷ - ۹۹۹ 

 ۲ ۵۶ - رآ شا ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۰ مارره

 ۱۰۰۶ / کهنادره

 »۱۱ - ٩۳۰ ۱۳۰ هد ناخربره

- ۴۳۳ (۴۳-۳۰۷۰ ۳۸۸ ۰ 

۱ 
ِ 



) ۸۵ ۱ ۱ 

۹۷۵ ۰ ۸ ۰ ۸۵۳ - ۰ / 

 ۱۸3۵ ۷۱# ناخ لاله 3

 رعرعس - ۲۳۳ .. . , هاشداب نویامه

 - ۲۳۱-۱۰۷ - ٩۲ - ۱۳ ناخ تمه ۱
۱ 

 -)ع۳ ۵- ۶۰۸ - ۳۱۶۳۰ ۷ - ۲٩۱

۴ ۷۱۲۳۷۰ ۷۱۳۳۴۰ ۸۳۳۰ ۸۳۹ - 

 ۴ -۷ ۸۵ -۸۸۰- ٩۷ (۹٩۸

 -۱۵۷ -۱۲۷- ٩۳ - ٩۳ ناخ رادشوه

۲۴ -۲۱۶ - ۷۱۷ ۳ -۲۹(۶ -۲ ۳۰ - 

۷ - ۳۳۱ ۳۳۹۰۳۴۱۰ ۳۴۱ - 

 -۷ ۳ ۶۷ -۸ ۲۶۲ ٩ ۶۷ - ۶۸۸ -٩

۷ -۵8 1۷ - ۱۳ ۷ ۱۳۶-۰ ۷ ۸۳۹ - 

۲ ۸۷۱۰ ۸۷۳-۰ ۸۸۰ ۸۸۳ - 

 ۲ - ٩۳۳ - ٩۷۸

 (ي)

 ی ی یک

 سرم سه ۲ع۹- ۲۰۳ گیپ راکدای

 ۷9 - ۷۰۸ - ٩9۷ .. ناخ راگدای

 "۵ ۰ 5 ۰ نوعسم راگداب

 |۰۳ - عرعو .. مم .. دیجدراپ

 ۳ يلا دزب

 ور و ی وار اوت

 ۵ - ۵۹۷ - ۰ بوالعی

 ۶۸-۳۰۷ ۱۱۷ -۳ ناخزات هکی

 - ع۵۸- ۳۹۱ ۳۱۱ ۳۹۸-۰ ۷

۱۰۷۱۲۰ ۸۸۵۰ ۱۶۵- ۵۱۶۷ - ۲ ۱ 

 ۱۱۴۱۱ کلودل) نجمپ

 ۰ ۷۲ - ۲۳۴۷ - (۰۳۴ ناخ فسوپ

۰ - ۹۷ 

 ۱۰۱۷ - ۱۰۵۸ .. .. يئز فسوپ

 ۲۱۷ ۰. ۰... .. يزييرگ هد

 ۳۳۱ - ۳۱۴ .. .. يزاپن فسوپ





4 

 مدحرلا نمحرلا هللا مسپ

 يهاشنهاش بایما وتز ناهاش ۰ يها [ وترپ لقعب هداد یا

 هتل لظ رسا شدپن رسرب * يهاوخ رت رب تانیاکز هک ار ۷1

 یئانمه یب یانث لابقاب نابز غبت ار نایب روشک نانیشن تگنروا

 ردرپ نید نیطالس تملود یاول نذخارثا رب هک تسا ریگملاع

 تردق یزورفا ناهج تایآ زا يزوريف و ترصن جواب نی آ تعیرش
 ندرف رابدا رثخا ةریث ی ٍدزاعیم تکوش س ابس) نذخادن) رب و تبسوا

 وا تمکح یزودن) حالص یاضنقمب یزورپب و لابفا تمحاس زا

 ناپج دمح تکرب هب یغس ٌهفعت ار یناعم نمجلا نانیزگ هذکن و

 رهوگب تلم سورع و ثكلم دهاش شیا رآ ةک تسآ ریذیلد یناریپ

 ریدقت نسب زاب ردپ درخ تاود اوج ییطالس ریشمش رهوج و ریپدت

 تربو خاش زا تمنطلس یشلگ و تمشح دلگ شیاریپ و تسوا

 ییلصم فطل يلريپ نمچ راثآ دسفم راخ رو صسخ و دیاز

 ۰ تدن ۰ » وا ریذاد

۹ 



 ( تی

 هو نافج دیاب مک يعودب « هنخارد| رب رو هدخاددا دوگ

 تزع یهاغت ةهناخ صقن زا شیهاشنهش عمان هک يئاور نامرف

 فارنع) شنافرع لزنم رس یوج و تسجرد و تسکاپ تاااج ر

 فرد نع زجلا هک بارد لقع یوپکت تیاغ ناصقن ر زچعب

 درادن ُهیامرس یرطف صقن زج هک ناونان نکمم یرآ کاردا تاردالا

 ناسنا و دیوپ نوجع* دزیا یانث هار نوج هتشادن رب ۳ تالامک ٌةزاددا

 هاک[ هدرپ نورد زار زا تسا هاراب نیا درپ نورب .شقن هک ناربح

 تصد هال ۳ دیوگ نوربد و نزر د راکدیرفا دهح ناسج هدشگ

 ساوح و هشيدنا يسرك ددمب ثودح بیشن ناکیام ررف ساپم

 نانیشن کاخ کاردا رابغ و دسرن مدق یاپربک ناویا دنلب قاطب

 ناکم ال جوا یاوه نمادب شناد و رکف میسن شبذج+ رصانع یک

 لزاو نیا ضبدوف راوذا طبس 5 لوا زون و لک "لقع هاکره دزدشن هد

 ترضحع برف و طبر تیاهن و یدازن يسددو هزذت لامک دوجر اب تسا

 زجع هار راگدیرفآ هنک تخانشن راذک |دیپان یادیب رد یدابملا ًاددم

 ام بوج" لقع دبوگ تانفرع امر یصحا ا و دیوپ راسکنا و
 هنسودپ ناصقن و تیدئزج دوجواب هک ناکم) و ثودح بلک ناهوبع*

 ينانشآ و تبسن مادک زپ و تسدب تسلایخ و مهو شکاشک لامیاپ

 ناروصعهام و تشگ دناوت ابربک باذج یاسانش و تمفرعم بایساک

 تدایرد هح دیامرسب میدرجت سدف یداو نایب هک ار عیابط راویدراج

 تاهیه تشذگ دناوث هشیدنا نابز رب ات شیاید فرح شاد و

 برج سوه نوج و دنع:نوج»:قلاخ یانث یااب تسد یالاکتامیه

 یو» را ال اعم شپاد» نور و نیاید تمار سد یبذ نا اد
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 ار يگناعيب لامک و دف بزم م له صرع رد شیلا ر صقن

 نبع روصقب فارثعا تریح دبشم برد ار نیب هاتوک شیب دیاشن

 هاکردیبرب ار ید آز ج* فیعض لقعو تسا ینیب شیپ و یشیدنارود

 ۳ رگ ترییلصم *و ياد حالص ضع*ي اوتاد و تدکسم زاهظز تزع

 یارآ, لمعم یشاب دنج ار خمس

 یاپ هذب نیا زجع زیوآ تعدب

 یلقع تلامک رهوگ هک یئاپربک و تیدحا بانج رد هللا راجع

 نانسدیهت لطاب تاایخ فراخز و درادن یگنسیاش غورف صیاقن دننام

 دقن هک یلالج و تزع رازاب رد و يئارر و لوبق هیام هچ اجفیا ار
 هرم ا دنریدین یزیشپ ةب و دنردگف رپ يزيچ؛يهاک 1و شناد ژزرنگ ۱

 « م,ظن * یئارپ

 تک زا مال مدظعت و هک * یک زا لاب ر رپ دو اهک ز لد

 د فدب ٌهبتر مادک ظ ناخسرپ فرح 5 دوبدب تالاقم سام

 تشگزاب یین تماس شرد مه * تشود يمسب یایکیم مهز

 لح دندرکد ترعلتا لکشم 4 لا ناکشخومآ شر ورپ

 نیاتسارعص هج كلم شبا ات * نیا تسابرد هج ملع شنلزا زک

 طرف زا هک تسا یئاثکی و تبهولا ناش ولع ٌهبتر هچ نیا هناش یلاعت

 راونا و دهاشم رد ناکما ودک تعملظ نالد روک یثادیپ و روهظ ٌگیام

 نابرح همیرفدا اب و هزشادگن ی داد. ای و زر اب اهن شیوخییلسه

 # درپ ناف هذع يايلح) لاسک زا ینامن دوخ و دوحو دومد و یناربپ

 زادرپ عنص راداد یمز ةلشادن رپ دوخ تفبقح یارآ ملاع لامجزا

 ظ نایع لر ٌماخ ِِ تا ک زارط تمدکح رداق و

۹ 



 یو

 تولخ کشر يفشور زا تانکمم هادعنسا ٌهبواز یاریپ تملظ

 « رظن « « سوناف

 تساص یادخ دروگ ؛دنبره هک < تسارتره اب شیصاخ فاطاناذج

 هنخارپ هن یردغ هب ينوگ هک و هنخام )دح کی ره راک نانخ

 هاگرک ةدرپ زا شنیشم ران فیاطل کاکیزادرب شقن هکیزاين یب

 تسناهنپ ب جیذگی اشک مسلط هک اسن| تقلخ عیدب شقن تاف بح

 شناد حول ناونع و شب ؛رفاقاطشیپ تیز ز «دروآ عادبا رک یوررب

 یسانشرهوج) شنیانع هقباس هک یاون دعنسم و تخاس شنی و

 بش یاهرهوگ هک ار لسرو ایبنا ٌةيسدف سوفن رهاوژرهاوج لزا ملع
 . شبانب هاهعتسا و ترظف نداعم سصاکم رد دنا سدق یمجنا غارچ

 ناش دوعسُم دوجو زا «داد شرورپ داشر و توغص هیشروخ راونا
 سگ آ تسارک ی اشخم يسدن نو درک یگ ] رهوگ ار ينسه سماد

 ٌةناخراک زارم) تفایرد تعاضب و تقیقح لامج تخاذش ًةبیامرس

 تسارک تافص و تاذ لیالد لیلاج کارداب هنشاد ينازرا دوجو

 ٌةصرع نارظن هتوک شنیب ّةدید و تریصبوصب نوچ و هبشخ» زابنما

 دادعتسا تسد و بوجک*" تبهول) سدق راونا ٌةعلاطم زا شنیرف[آ

 يارب تما بوجو یابربک یماد زا هاثوک نلکما ٌهلسلس ناموبعم

 تملظ و يتاذ تاالض بش هردت رد نوک لفغع* نانیشن کیرات

 و تخورنارب توبن ةوکشم زا تیاده غارچ تیاذع طرف زا یرطف
 هاکراب نایار] ردص هک ییلسرم و ایبنا رمز ثلاد غورف زا هدسویپ

 تعحاس و دوجو هاگشیپ دن تیرشپ بابلج نانیزگ هدرپ و سدقت

 ره رد هرشاد شرور یدسرپ ]| دخ و تفرعم راونا عماولب ینسه



 دو *
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 تمعاخ ار هوکش الاو هورگ ندزا یکی نآ یاضتتا قبط رب ینامز

 توبجن ریصم تسمصع ریربرب و ددناشوپ تیمار ژارم ط زج

 سوفن رهاوج ریگ رای تیاده و توعد رایغم یرايتسدبات دیناشن

 ةلسلس شخب "ماظننا یبن رجاوز و رما یعاردب هدوب ابقشا و ادعس

 و تایلباق ناج ماک و دنشاب هاجا هاگراک یازفا قنور و دوجو

 نانشچ هفسرگ و ضیف تیر نابل؛هنشت هک ا) ,تاتکیم۵)۱۵تما
 یهاک[ لاون بایماک و تفرعم لالز بارپس دنا لاضنا ٌهمعط

 ینامسآ غورن هک ار تلاسر و توبن زورفا نابج رون هراومه و دنزاس

 صاخ) رهاظم و یرشب هارفا یلاج» رد تسبنابر ٌهفبطل و

 ب۶

 هارنا لمک زا یکی رد هدومرف ریس یزون لامعنسا و یفرت  یروص .
 رون نآ مملم ار وا یسدق تاذ و دینامر رظنم لامک ٌهبترمِب رشب

 لمکا لماح و مظعا رون نآ منا ریظم هچناذچ دینادرگ وترپ تیاده

 سد درپارس مرک#*- ثوب و اتم ةاکراکلبهاح ِ دوحو رهاظم ترا

 -یثسه هلسلس ماظن ٌهطماو  تیدمص سذا لغحمدمه - تیدح|

 زاونا رومعم اتمود - یبیغ قیاقح رارما خو« جعول خ تاذوکم باوبا

 3 لای درصد یر دشدد - لزا عمب

 با و باوث زومر فاثاک - بانک و یحر زوذک نزاخ - لزی مل ۰ مپذلق

 دص باد 11 ودر ,ٍ نینسخل یهانتمانملاوع

*ِ 



 ی

 - لناعم و ًادبم رارم| ندج» ق نوکیفرک ءاشدا سنج "ره 2 نوع ماش

 عانم - مایا و یلایل نشلگزز پسرم لگ - داشر و قح بت)رم نیعم

 ءابال وبا - تداهش و بیغ نامدوف قدصلا فلخ  بونذ یاعمنا

 زاج*| یاربپ تمصع -رتسگ تعاعش شبک تیاده -ایش [ ةدیزگرب

 - نرم لقع و سدغم رود 3 حابش) ٌحاحز حایصم ِت حاورا رهوگخورف - رورپ

 تعیاظو ماسف دیتابر تراعم تراوع ضاید دروس صعفذ و ؟زنس حور

 شخ-: الح - دوهش لحارسمیداه - دوحژ لفاوق دیاع - یناسنا تالامک

 شناد دید یادز لبس - تاداعس لامج راد هنهآ | - تادا دعس| تارم

 - ضابب و داوس رارس| یاناد - شنبرن] مگ یاشکسلظ - شیب و

 ٌللاسر ياردپ هلال یزور» و تملالح سد یار۲ هجاخید -نیفعس و

 وضع ضرع را 9 ضاج رد زوف دلو بهر <« یربمیپراتاعر
 نتزع دفسم رب زگ ردص - الثعا و تعف از شرع یییشد یسرک - تاصرع

 تاولصلا یص هراعصا» ۲ 11 و هدلع - ییقطصم دمع*توضح  اغفطصا و

 ۸ لطفی و مر * یفوا و منا ناک ام تاپعما و

 ایروب زا و رقف زا شرخ یلو * ایربک دنسم قیل قعب
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 زاد هژور ناوج میعد زا یدب » راگزور ارفس رب زور و بش



 لو

 تسکش ینان مون اکاف ناوخز » تسدت:اب؛مصرتربهک بش نآزج .

 نیگآ رون دوجوب نبقی و تنرعم تمعن مامتا و ییید لامکا زا دعب

 یراماس و قنور یگنسیاشب نامیا و تلمراک نیلسرملا متاخ ترضح

 تداعس تخ#ب هدنخرف تسا ربا دادعتسا هنیئآ و داقتعا تآرم هنناب

 یلجلم يلج کرش تملظ راگنز زا دیحوت و تیاده لصمب دازین

 یاضتناب دیسر ماننخارتپمب یحو ٌهنيجلو ماجفاب توبن رود و دیدرگ

 قرشم زا تماما و تفالخ ریذ یهاندمان تار و تممحر لامک

 هیناهر یزور هریت میب زا ارنایناهج و دینامد تمارک و تعبانم

 يعسراونا وترپ زا مالما سدف یداو و نامیا ٌهبعک تحاس هچنانچ

 ینشور دن توبن ةوکشم زورفا غارچ هک یید ةمیا و نیدشار یافلخ

 ار یوفطصم تلم هاگتسد ز یوبن تثس ناخراک و تفریدپ ابض و

 نیئآ سدقت ناگدیذگ رب نآ تیناقح مامنها و تعبانم یراکرسب

 لامکو لضف ٌهزادنا و لالج و ردف ٌةباپ هک نیزگ تیاده نایاوشیپ و

 2 یرردپ زاج) مالک ر تسئوزفا لایخ و مهو ٌةشيدنا زا اش

 ناش بقانصو توعن لیالج یهانپ تلاسر ترضح زارط یحو تیدح

 یماپس قح مومر و يانش ادخ دعاوق و دوزنا ماطخنا و قنور یووعشم

 و صخ زا داقنعا و نید یشلگ و تفای یساسا دنلب و یگیاپ الاو

 داپج و ازغ ضرف میدقنب و تفرگ شیاریپ دادترا و کرش کاثاخ

 رثأم ار یدمحا تلم ر دش هزا یزوم رفک و يرورپ ید نیت 1
 ناج فانکا و فارطا رد الینس) و ترصن جرادم و القع) و تکوش

 ریذپلد زیپجت یسحب ار مالم) راعش ترصن رکاسع دیدرک هزارآ دنلب

 تعلخ ناکدنزارط و تنالخ ٌهباپ ناکدنزارف نآریبدت تباصا تکرب و
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 یناسآ و ثلوپسب راجث رافک 7 و لن و راصما ر دااب مینف تبادن

 ٌةلیمح یعاسم یمیب نیبم نید تلزنم و ردق ٌهیاپ و تشگ رسوم

 یثهرف تک رد ییدفی ییرط نایادنقم و ندت ۲ | قشح نایامنهر 71

 هماماا و ةفالخلا سعب مبفع هللا يضر تشذگ رد ربرب رپپ- جوا زا

 تزاضن و تعیرش رمج توارط نوچ و همارکلا و برقلا زوغب هذع اوضرو

 صاسا ماکعاس| ام و تلدعم غیبت یزایبآ یب ثلم نشلگ

 تسایز و یرررس 1 يرابند۵یب نیدم عرش دعاوفرارقنسا و "ریو

 یازجا را وب نفس اور و یتهاقم و عدب راذآ ختمفر فرین .تخروص

 تلادغ رونا ظفحو تیعر ماهس و ملاصمهروما میظنت و یبلآ رمارا

 رورپ لدع یئارر نامرف و رمثسگ داد ینامررق دوجو یب تیوس و
 یاضقنا زا سپ یزیا ٌةغلاب تمکح یاضنقمب مرج ال دریدین ناکم)

 تماما ناونع تیاده نامز ضارقنا و تفالخ دم تداعس دبع

 یمان ماذب تسایلع تفالخ هرم لظ هک ایارب ٌذک تسایر روشنم

 و ییالخ ماپس مامز ؟لدشخ# شیارآ یار دی تلدعم نایاوز نامرف

 و لدع فکب داجا و ریوکت هناخ راک داشک ::تنسب شر رس و دابع

 ناکدیزگ رب و دوجو هاگراب یطاسا هک دازنالاو رورپ نرید یردطالس داد

 ار تلود و نید و تلم و کلم و دمآ هدریس دف) دوب و تنسه هاگرک

 ناکلاس نآ تفصن و مدار راونا غورف و رپذ و فطل راثآ نمایم زا

 دنچره و دوزفا ایض و قاور تفاخ رهافم ناج#از و تفطاس کلام

 تیشم و تمکحیاضنتا جوا زا ينابر تیافع و فطل دیشروخ هک

 رما سیا هدفات يناسنا عون هوکش الاو هورگ زا ٌتغِیاط لاوحا تحاس ری

 نازا تشاذگ تعیدو ناشیا رد ناشلا ,يظع بطخ و ردقل) لیلج
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 یرنرب و تداعس رسفاب ار یرثخا دذلب یرورس و تلود 8داوناخ

 عرتخم و عدبم و ينامسآ تارد نآ ينابو یاب هنخارنا رب
 يوف دنمجرا ٌلسلس نازا و تخاس ینابنابج و تمشح نیناوق

 تنطلس نآ لمکم و اشکناپج تلود نآ يبرم ار يدنلب تخب علاط

 تسارک دیزم و صاخ تاعیفود ۱ لیالجع | وا هددنادرگ اریپ ملاع

 تالالح ٌهغبط نآ ناردآ مانو ندرف تداعس نارفا ریاس زا صاصتخ)

 ًةررذب شلابثا و تخ# یمایمب لاج و هاج ٌهیاپ ات تخاون یی

 لاصخ مرام وراثآ هننسچخ راوط) اعم هدیسر لامک و یفرت

 و تنطلس مسارم ر ينابناهج و تالود بنارمرد شلاذم يمدق

 سن يابد و یلاع ٌهبثر نیا ناناد هلماعم رونسد يناتس ینیگ

 ث ریشابت زا ینعمنیا قدص راثآ هجنانج ترناب ۳۳ ۲ رخاقم

 .تحاس رب ينارقبحا ٌةبلع ٌهلسلس و يناگروک ٌعدفز ٌهقبط تفالخ

 نانجه* هچ تسا ژورفا ملاع رهنم رپم ٌةعملوج زورب ٌةصذم و دوهش

 ساسا یلزا تمنطلس نآ يناب وروپظ يدبا  تملود نآ یداب هک

 رات ردصم - ينابر ناددپانم دروم - ید 71 تاقبفوت درورپ تسد

 ناهج یاول ةدنژارف - لابعار تیبا رانا علطم - لالخ و تمظع

 ناکیادخ و یذیک نیفاوخ عاطم - يئاور نامرف ربرع دن زارط - یئاشک

 نارفیحاص ۲# رپما ترضح - مرکا ناعاخ وریپک رب دما - ملاع نیطالس

 ٌهلیمجح یعاسم و فرکش تاحونف ۹ هداهرپ هللا رانا تساسا - مظعا

 بدز ينانس روش ر تشطلس کلاس شش و يم تدم رد ات رصح 7

 نا وااخ نا دعاوق لیمکت رهظم تسعدانساپ یلمان رفغظ ناوذع

 تامس یسدق تاف يدمرس تاود با مومر و راذ[ یبع" و یبا

۳ 
۱ 



 ( و

 تمام نامز ها[ ادخ هاشنهش نانس ناهج ریگملاع ویدخ ینیگ

 تعنر ٌةياپ رد تملود و نید شلاف یویامه دبع روپظ ضیف زا هک

 رد تسمشح و تکون یاهه ,شلابقا لاب یوربن هبر یزارفارس و

 - هاهس دینان دونح رفظ هاش ذمش ینعی تسیزاورپ دنلب و فرش ج وا

 مدلذ| رورس - یرثخا .دنلب رهچس راخا - داج و .تصشح .بکوک غورف

 اهتمام بت هرپ نازی ,یموج قح - تمسدرببا ,لد ,ایر۵# - یرورس

 -ریظن دینمج یار هیشروخ - تلوص یوق ,تممهال| و - تلود ناوج

 یوزاب زرح - رنهو شناد یور نیا - ریمض قرشم یامیم جیب

 - تخا و تلود راوزس - تخت و رسنا راخلفا - رفظ و ترصن

 .باپماک - دا تقیفح شنم قح - لب شیپ شیدنا رود

 عرش نووص ۳ قوئو ءاشن دلم هریپ -.لصفت و دوج :تملیضت
 ضابر یاربپ لخ - لدع نام بلصت[ دجب لقع ينعم و

 ماح ٌهنیفس رگنل یدمعک قلخ ٌةقِیدح نیچلک - یدمرس تا

 - یژوریف و ترصن تیار ةچهام - رارفر تابث کلن بطق -راقو و

 یازرش  زوس رفک رورپ مالسا - یزوریب و تماود ساویا هسمش

 - یرمشد لطاب .تمسود قح - کش .تمب لسگ رانز - ژودنا ربخ

 دهاش - لامک و رفدن ناعا") رابعم - لاوح| و قالخ ۱ تماقتسا یازنبم

 یتسیدکدس - تسلباق ءاشن لمکا قادصم اتسیلداع ي ینعم لدعا

 هش رغاس - مدق تابث رامضم بکر نارگ - مرک و دوج . یمجتا

 ام رهوج باصت لماک - نانس۵ زارد .بات هجلب - ناتسم دب

 - يژارط رو شک زومو زومآز رط - شنیرفآر وشک باقر کلام - شنیب و

 لاهج - نامز رادم و بمز رارف - یزاون نیکسم روط یاریپ نوناف



 ۳ و

 - دب زا کیت ةدننک ادج - هرخ رقوگ غرزف - نابج ناج و ناج

 - تدهولا هاگراب زودنا زابن - قلطم ,داق رس) ددقم قح یاضر وردپ ۰

 سشقن - عاطم ییطالس عیطم كعبرش - تیدوبع ووجس ژررذا هبصان

 - ینامحر"تمحر ةیآ - یناعبس یفاطاآر پظن - عادبا ةماخت عیدب

 ؟دزکرظف مزه لو ن یظااس یاوهیپ- موز و مزب ةماکنهتیمازفا مقرر

 تمظع تروص - یلزب مل فطل ةدرزرپ کتتا9 - یلزا تیدالععت

 طظدتم -.ناشو تکوش نامسآ - لابقا و تلود" ینغته- لالقحو

 شلاب راج یردشن عبرم - تفالخ گنز وا! یارآ دئسم - ناسکتا و" رو

 یصجا شش نیا عمش - هلآ تیانع و فطل ةدیزگ رب - تفطلم

 - يرازفارسو یرورس ج وا یارآ ملاع دیشروخ- هاگراپ هذ یا نون و

 هاشداب ریگملاع ردارب تیز گنرر) دمعک نیدلا یعکرغظملا وبا

 |ذیوم و - یزاجکا) هلوسر قفع و هللا نینایحاب اَقذْوم لاژا - یزاغ

 مظن « * یژاعملا و رخاغملا زارحا و «للا ملک ءالعا)

 دیشروخ وج ار ملاع درک رخس# » دییانب شلابقا هک یهاشنهش

 رخآ تشگ دهاوخ ریگدلاع هک » رهاظ دوب شنخب زاغآ زامه

 ار ناّیج دربگیم هک شزز" دوب * ار ناژرآ نشرر وا ره دز رشوچت
 هک دنودپ تزداخمس هوزپ قح هاشخمش و-دنم لابثا دوم ویدخ ی هژ

 نید یاول ینامسآییات هاب رس توقو یلزا قیفوت یوزاب یورین هب

 فیرش عرش تیوب و هدخارفا رب تمه تسدکبل تلود تیاژ,و

 - هنخاس زابنا یهافپ تدالخت اب ار یعاشنهش یبلآ رماوا یارعلا و

 هنشگ امن رهوج" لانض و رفک موسر وعم رد شااهج و یعش غیئات

 شکاش 5 رد راکیات ناشیشک ند رب ف رانز ره ایا توخ زا

 ت



۱( 

 مگ ررعش (نیهج, ,لدنس زا «یریفن قند یمهرب و تمما : نتخوسک

 + رصف يسرك يوبن ,رذد ملاعصءالع) قیفوتب - تخیر دچس* یانب کذر 7

 تسد یوفطصم ع عرش رثأم تناص تکرببو - هادنشا شرع شنعفر

 شتردق اضقنایضاف ٌةمکعمرد - هاتوک شنلودخاک نماد زا ثداوح ٌلزلز

 شود هیشروخ اب هرذ و دبشمج اب دگ امغ تعبرش ماکحا نیفغنب

 اوها و عدب راث[ عنم رد شنلوص ردف نابسلنع* تعبانمب و - شردپ

 نید راک شدانهجا رد يعس نمایه - شود رب هرد ناشک,ک زا ننامسآ

 رفک رب مالسا نابز ضشداپچ غیت ةنابز زا و - زام و کرب اب تلم و
 رد هک يشکرس یودنه سشزادگ یمشد ربق زانکرت تبیه زا - زارد

 هدرکن دادیپ فرت هک یزارط رفاک و - تسا نانب فلز هدنام دنه

 - هدخارف) ناپجرد تلدعم یاول شننار هک یژرر ۰ نابوخ محردب لد

 هک یمد و - هدومن ناکدز کدو زا مجنا روج و و پدس سبک عفر تنسخس

 زرف تخب ییناشیپ زا هرگ لدا هنخادرپ ملاعراک شیاشکب شنمه

 ینسارب زبج همع شداد و لدع سایمی - هدوشک ناعلاط یب نسب

 - دوشیم مخ سشیاطع راپ ندیچلس زا .مدچمد هک نازبم رگم هددئارگ

 لصاح الا هدفریدپ یسشیازبا ٌکیام ره شدادس و قدص تکرب هب و

 ٌنلشررس - دوشدم شیاخ» ينسد دابزا سفنره هک ناک ورع)

 قوشعم کلز ةَلسلس زا هدیدروج نامولظم تمسد رد شلدء ریچ

 شوگرد شناصن سوک یاون و -رتشوخ هدیشکئس قشاع تسد رد

 بارخ نانسم عماسم رد بابرو روبنط ٌةمغن زا بانی ناهاوخ داد

 نت زا تسوپ رام ناسب ار راذفرجت ناشور يذوم شربف ةنعش-ر تشکلد

 هرب ناسب ار رازآ مدرم ناکرگ هنیک شبضغ هالج و - هدیشک تسرد
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 ملاظ سش دادم رم هاک نشسرپ ربب - هدب رب رس تلادع علسفود دنفغ-وگ و

 هاکراب رد و -رشع*سرپ زاب باز ۳ زج زور لوه ار رورپ روج ناکشدپم
 يک ی و روش خساوخ زاب شکاشکرد رگ هذثد خرچ شنغصن

 طاسب رب ندلاف شقذ نوج دنددشکیم نوریب دوخ ,دلگ زادنا زا اپ هک

 مدف هک یناسان-ان دوخ و- دا هدامآ ار تسادس بوک دکل ستناصنا

 ةياپرد همه شدیدرت هان کزونب ددابن یم رتارف شنوخ هح زا
 قوط ن نوج نارادج و ن اشکرس نر دریک شبضق کگنب اپ - هلانسیا لوخ

 و نارس دوخ یاپ زا شربف ریجاز ننخدثو - هارمه ندرگ اب يرمت یک
 شباقع ٌهنعش دیکاتبب زا - هوخ یجنایم لجا ناهوس زا نارابتفر ِگ

 رد نت هبپ سوئاف ٌ؟درپ کاج زا ار عمش سومان یزاد هدرپ رد

 هاکمزب رد هلال نانسرپ یمیبمنرد شحالص نام.,ق توطسب و - یرقخادک

 یقباتزا مچ رد رگا - نتخادنا فک زا رغاس زادداب ناتسلگ

 وه ریصقنب شبضغ ةرپچ هنسن یلگ کر دیشروخ ترارح

 رگا و - تسا ندخوردا رب مرگ نوج باعس یراد

 نهاریپ و لگ نصلطا یيابق داب یدعت سکاشک زا نانتساگ رد

 هلعش زا ار هیمان طابخ نآ یراوفر یهاتوکب هدروخ یکاچ هلال ریرح
 ةدرخ باسح لگ شنلادع یفوئسم تمیاهحب ۰« نخوس میب شبانع

 شناصنا بساح*یمرگ تشپ هب و - تفرگ دناونیمریسن زا دوخ

 یررجت مرج هن رگا - تسج دنوت یم ایرد زا شیوخ رد راهش ربا
 - یدوشکبذذ 4 دقعریبدت یخافب شیامدپ کاف رکف - یدوب نامس[

 ةرذرهزا شیار رفخا غررف - یدیدن نایمرو بایتغآ یدر رگا و
 تماف رب ایر تعاخ ندخود رد اره طادتخ 3 یدومد یدوشروخ



۳ 

 و - هدیشک نزوس رد هنشر كي یلاج# ار نامز دادنما شخاود یالو

 اوج اید زرظب  یمابنوک, ضنهشح .عیفر یصق, یافب منه رد رامعم
 - هدبد ناویا کی حرط ةزادنا ار نکس تنحاس یافرپ و ناکما صرع

 يداوبو لابج ر - «دناپ ترامع تمس شفطلیراهعمب اههبارخ سب زا

 زج شماجناریخ مایا رد - هدفریذپ یداب]شمرک یدایآ ضیف زا

 ناونت ناشن - ينايغآیب نبهاش و غرچزا ربغب و - ینامناخیب دغج

 ٌهمدص زا میلسترپ- و لکوت شوج# اجده کراعم راد هک اجنازا - داد

 مازفل شذمه دبج بفرصت تسا میب و سره یب نانس و غیت

 شنمرکم نزاخ زا انعت رو شهاوخ بابرا ات «دادرارق مزب رد ارره-

 بلا قینوق ننسخو تاذ سادقت تسباغ زا نوچ ون - دنرب رپس هب رز

 صوصخم ماجو هشیش شتوطس وتربق داهقجا دیالآ یمن قیحر برشب
 - دنروخ یمشد یو آب ماقثنا مگه ماشآ نوخ نایزاغات هناخاس مزر

 هامقا رس هندوبریم نرال رگرس زا یرابج هالک توخل هب 45 ی تفاشک رس

 واچ لواطت یوژاجب هکیارابج و - دنا هدابن شنیدوجبع 1 نام رب

 رس هکره - :داد شیت هضبقیا تعدد :.تساد دندریدم دن خ زا

 مخت هکر هلو - تشاذگ شاانسرس ربرس تشاذگن .رشنامرف طخ رب

 مایا رد -«تنشادنرب ییلنماح" نارضخ رج تشاع لدرد نشتوادغ

 رد و تمام و ناگتشذگ رب هنفر یملظ رگا شماجرف تلادع

 نانمآ نیا نامورعم رب هدنام یعنسرگا شناونع تفضن .نامز

 یشقنادژا رد اپ زاراکیپ رهدگذج تقخز یپ ار نافمشد - ای[ لابقا

 راهظ) او نشهاوخت طوت یب ار نانسرد و - تسوا دفلب لابق) فرصت

 ر تکرار شور ِ وا دامحر | اتش عاردخا ندخاس اور لد ماک



۳ .) 

 هدیشخ» ۸ذ دیک یدرم «ياب؛ یپ رهوگ زا ان اغو هاک هبطخ رد

 زا ات یرورس یوعد یمجا رد ار تفطلس دهاش و - هدیشکن رب رپ

 شفطل - »داشکب باقد دذب هدادن امن ور اشک ناپج غبت هندی

 یبارخ هداخ رد ار شرب - یرابب داب تیصاخ نانسود شرورپ رد ار

 تساپسماکاه باش همه ش ی هاک - یراسهوک لدم را نانمشد

 یشلگ - ریشمث رهوج اجب* م لقع رهوگ ریپدت تفو - ریخلت همه

 لابقا ناشن تسد شا لاهبن - شدنمجرا علاط درک زبب رج تم

 رهوج - قیفوت و تباعم بام ردمخ شاپ تسدبط - شدزلب

 ثوداوج مومس قایرت شفطل - قبقجت و یشناد هباریپ شکاردا

 وسد| رسرب شردق گنروآ ةناب دراکبان یر هشد لتاف رهز شربف - راکزرو

 قرب زا نانورد هیس - دیشهج جاذلا ةرد شنخ# ٌهیاپ رهوگ - دیشروخ

 بشرهوگ - رذح رپ شغبت بآ زا ناننیط ررش -رطخ رد شتنان»
 رغاس ریمض یایذ ناهج ماج - شدنامیلس مت داخ نیگن لقءع غارج

 دازاشمه وهع از نفیتم عرب فا
 شنیدوبع نیبج -راثن رهوگ شتزع کرات - راب ررد شنمه فک

 یرادیاپ رد هوکشخار دبع اب - کالفارب شنمه ياپ - کاخرب
 رد - تسرد تامارک اب توخا دقع ار شلیاص سدج  تیسس

 -رونیب ةنيثآ تشپ نوچ ردنعم نیئآ یور شیار غررف ربارب
 و دید زا رث گنت نامیلس تمشح تجاس شهاج هاگنسو تموسو اب

 راد بوچ علاطمه یرابو کرب یب رد شناذهشد لامآ لب تو

 ,« راهب هشدمه لگردرپ دسح رگج مخز ار شنادناعم دیما یشلگ

 اتمتد اب شزبر ره بفک - رهوچکب : ژا تادتغآ عبت اب اب شربگملاع عید



) ۷ 

 ۳۹ ,ظن # « رهوک کی زا ناعم

 "کالا دن صششخب مجد رد وژا + کاپ ناکورع؛ باسح شدوح رب

 رس رب هدروآ فک رع) یئوگوت ۶ رورپ دوج تسد وچ رد رپ هنک
 وا رهوگ ابرو ته غدرف »* وا رنخا نودوک مزب غارج

 هدوبر شیاوخ مه هدف مچ هک » هدوزف شیاسا و سا وژ ناذج

 وا هگرد :نامداخ یمیدف » وا هم و رم و مجا و رپچد

 هنداد شینعم و تروص کلم هک * دنداد شینید تلود اهنت هن

 ناتلیمز", نوور .. سرع ریس * شنیبج زا ديشروخ وج شور وب
 تخام مع قح ار رشدیار ترصنب * تخارفارب ید ی اول نوجتلودب

 تخد رب هداج»* نزاع هدنگن » تمخاو تهشحرد دوب ید راکب

 ی ان بد دفدشن یسرک رب هک * یهاشتخنرب ازا قح شذناشن

 تردد مدع مدلدا رد زج یبارخ #* ت ههیددس زا یماد هک شنارودب

 درک نامال| راد وا لدع ر ناپهح # درک نامج رد نوح تلدعم ءایو

 تساراپب مرخزا یزبس ار مچ * تسا رادمات ار نامسآ یبلآ



) 

 تنخ) نشلگ لداب زبد رم رژ و * تخت اپ ریزب .شداب .کلف

 هاب شیردگ ملاع قیفوت قحز # هابآ هشاب روشک تقه شلدعب

 تبیسزد نژوداجراگن عیادب کاکیزاس کزربن

 یک فررعتب مالک دیمت و بانک سرا ءاشنا

 هک تسی رهوج هدنژورف هفرط رخ غارچبش رهوگ هللا ناعبس

 رزا دما غارچ یما ان رات یاهبش رد ار یمانمگ ٌةيواز نازور هریت

 نآ عماول زا علاط بکوک ار دارم ربپ- ناکنخوس ةرانس و دزوردا رب
 سدق ناممآ زا تسبرتثخا هدنشخرد .یین دزودنا تداعس غورف

 میرعا هار شنیاده وترپ .ةلعشمب لومخ یسجا اذیت گایرات هک

 تسمه ریگبشرد لابقا لفاوف ناکدنام صیاو و درب دنناوت لوبق هاگراپ

 تسیرهوگ هبامن ارگ درپس دنناون لامآ ٌةبعکلحارم شنلاد ٌنراب زا

 تسرکم رویزب خر دریگ هیاریپ نازا عبط سورع نوچ هکلد نادعم زا
 سک ره هک یهک آر وشک زا تسیعاتم فرگش ر دیاریپ ناسحا و

 هک تمیلخت .دی] دوصقم نوس باجمک هنیج نآ یادوس طاسب

 هک تسدلاهن و تسدما هاش و تلود ٌ؟رمث شا . دوبم ۰ رینسخل

 هک تصدت]رم امن هربج یمانکی و ترپش لگ شا هفوگش :یردلوا

 تعمدجانفم اشک هدقع و دریگ شیامن ورد بولظم هاش لامج

 « مظن » دربذپ شیاشک ناب تداعس خینگ مسلط هک

 تسنخ» رونخ»تداعس ریسکا * تسنخ*روشک تفه کلم 3 رآ

 تیسخخ*رترب دندکی نه هحرهزک * نایب ۵ 5 نرخ فصو :نابز :ناونن

 نیا شخا تنبژ یزاون دنمرنه و یردرپ رفه ۳۹ هصاخ
۳ 
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 ویدخ ینعب ساما تداعس دببع یبا اعارا گنروا ز دوعسم نامز

 و ناسحا سی هب هک سانش هقیفد دنلب ترطف سر هثکن دنمشوه

 کاخ زا و دنزایم رنع یلاو تخ# هب رورفه نادعتسم شنیسعت

 ربسکا رغم ءامیکلمعب رظن غلاب ناجنس هنکن شناکم ضیف نانس]

 وترپ زا هک دنسپ شناد نادردق هاشنهش نآ دنزاسیم دیراج تداعم

 و ينامي لبهم شخ# رون یناعم بابرا ةربت بکوک شنیبرت

 يفانب یئوجاد هنوگ دصب شفطل تنرپم یادنمدرخ رب _هفامز

 راک نایز تخب زا شناد ناراد هیام هشیمه هکیبیع و هنخادرپ نآ

 هنتخانش يیسرداد تاممنم زا ارنآ عفر شفاصن) یسح هننشاد

 ناوت ان یم لاح ژا نآ قدص سایف هشاب ینخس ینعمنیرد رگا

 راکزور رطاخ زا افو فرح نوح ۹1 نمزمع زا نهپ ۳۹۹ تمذرگ ناود

 مادوب شوغآ رد مد یماکان ههاش اب یمانمک ٌهبواز رد و شومارف

 هتب

 تزع لفع" سانثور زارط شناد نامز نبرد یخ یوبباب

 نیا سمب 4 و مدو دزعلاط ؟رپرح زا یشنوردب رابغ هنشگز ابنم) و

 هدیدرگنابژ و ماک شخ+*اک یلاعم و رخاقم روشک جشن تگنررا سیا

 تخ زا هک ار مراکفا تانبرهد ٌهطاشم مدوبر نانکمه زا تلود یوگ

 مراوهاش یناعم رهاوج راکزور ینربص و داد هولج راهنش) مزب رد هننسارآ
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 دوب هدنام علاط هدقع ورگرد یرازاب داسک و یرتشم نادقف زا هک ار

 دنامر سانش رهوج هاشنهش لوبق رظنب »داد رابقعا باتو بآ

 طاسب رب هدمآ رب لومخو تلف ضیضح زا رسم سخسعبطیراینسدب

 منگ مسلط اریپ هذکذ ٌیصاخ یزارط تا ملصشف لوبف و تزع

 رس هنفخ تخب متسب.ترهش قاطشیپ رب رنه همان راک هدوشک یفعم

 تخانش مرهوگ ردق نامش دمآرب رد مرادیپ تلود تفرگرب مراذک زا

 هل ۰

 ها۵ دوصقم لوصح ٌودزم «دمآ نابکراپمب متلود میدرگ دیما ناوخدنب

 ةشگ دبواج تداعس بایساک تخام !راکشآ مردق رهوگ هنامز

 مای) دانسرف لد ينشرر مشچب یهاریپ یوب منتخب ةنشگ مگ فموپ

 دیدرگ لالجلا وذ ٌهیاس لاضنا و فطل لاون شچ رعش هنشگ لابتا

 ناسحا و دوح نانسرابب ءوه و بآ رد معجط جط بیلدنع و

 دیشک رب ربرص ردفص یئارم رکش گنهآب هنفگش لگلگناهج ةفيلخ

 ژا لک یوب نوح یببا و دوز رپ نیا تبیمانم رخت لیفطب مملف راثآ

 هانی سایمب نخ کلم و تنای راشنذا وس رپب ابض یهارمه ضیف

 تدرب ذپ لوبت توس رهوگ تیعبت هب هنشر هنزاس یهاشنهش

 « مظن ۷

 يرورس نخ مباقا رد تای « یرثسگ انث لابقا زا معبط

 "دوم اضدد دو منمدپ )ماش ۴# دوم (یصتم زا سم قطن

 منفاپ 7 رخآ وخ ماک * مدفانشپ هدمب یسب هحرگ



999 
 درب جک دص هیام رزا کنل » رب جار ررد هنچ رگا رطاخ

 سم مار سخت نوسفاپ تشک * نمماد زا مر درکبم هک تسخ+

 تابح بن ماد ماکب تخر * تاود تاملظ زا ملق رضخ

 ۳۰ مجماد وکد دیواح تاود « دساک ان مپ زا کف دا

 لامس نب درد زاغآ رد هگنآ ایلع تمدظوم نر د| زارحا ترفدک

 نامج تخب بوک هک ربرس رپچس رسفا رپم هاشنمش نویامه سولج

 تداعس وئرپ لابثا و یرورم ج را زا شریگملاع تلود ری و اشک

 ترش قرشم زا شلالج و هاجپ یار[ ملاع دینروخ و هرتسگ ناهجرب

 یا درک زاغآ یزورفا نابج ًةولج يزرربف و ترصن علطم و لامکو

 یشنم نیما دمعمیرب مظک دمع* یشذم هرذ و تراقح یئوک رابغ

 تسد ار تایح یاهب یپ رهوگ ریدقت یاضغقمب تاثرا زا یرطش هک

 ترورض مکعب و درپس یم تلاطب هب رازور هتخاح یلصاعب ةدوسرف

 درب یم رسب ماد 4 دژ غرم نوح م ایا یدعاسمات دذب رد دزویکب

 مارقح) گلاف ؟دس نیا مالئسا فرش قیفوت یرجهر و تلود یروایب

 شقنب تداعم ٌةیصان و دیدرگ عااط رغخا یادز یهلظ هقفای

 هجرگا و دبزگ ماظنت) 2 یگدنب تک رد هثسارا تدارا

 ۶ یرفآیرب ۱ ناکیاپ تو یرخت ناکیام کمپ گش دب مه صعن زا

 ةورگنآ یراکمه بیع خانی یفعم ناراد و ردف ٌرهج هراومه

 سخت یادوس یاوه شنم تریغ عبظ هكدوب یئدم تسا هدیانارخ

 و دوب هنر گرب رطاخ شود زا اشنا سومان راب هداهن رس زا ی

 تعذص نیا تسراهم کرت یهدامن زا ار سیز رک ينعم میام هذکد, لد

  ع ۰ * هک لافثمنیا یومصمب نزبشا عید
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 تر مداب زا رخ منسشن شوماخ هک سب

 رس نوچ نکیل هننر های زا ینابز اویش وب و يزارط خ» زرط
 سیا يبايمك ءادن و یلعم هارد سوبناتس] تلود قوذ يشوخ

 لغو تخورفا رب هرهچ طاشن ةنوگلکب ار هدرسفا عبط ال و تداعس

 ار رطاخ و رخ قو ارنابز تخومآ یگنفگن یئزانب ار هدرسزپ لد

 یاشناب دنچ ّمعفص لاجعفسا کاهب و تشگ هزات ينعم راخ راخ

 ٌةيده و لابق معنا هفعن هنشکن سدنا تاف یا دماع و سیادم

 نابخننمیطوم و دادعتسا و شناد رهوگ ندعم هک لالج و زع هاگراب

 و فاصن) تزع لفعم نارد هک اجاازا هینادرگ تسا ذاجا ورملق

 زورچ درخویدخ نیا دنمجرا تاداع نساعمژا و ندلپ هیاپ ار ینادردت

 یرهوگ و دنریگبم ينسشلگب یلگيفعم بابرا زا هک تسا دنسپ رنه

 قرع زج هک لایخ لحاس یاهزبز فزخ نآ دنریذپ ۳ يندعمب

 هاشذپش ییسعآ و لوبق رظن راوناب تشادن یبآ لاعفنا و ریوشت

 رظاخ دنسپ هنناب باشوخ رد بات و بآ بت ] شناد میم رهوج

 میس ماجلارس یب یا مالک بولسا و اشنا شرر و داننا بای هقیفد

 تلود يا عیافو عیادب هک دش رداص یلعم ؟راش| هد سدنا عبط

 رخافس مسن سبز هک ار سرق تداعس تنطلس و نت تمارک

 مکو ثینانس روشکو تفالخ ٌةحاببد ناوذع و ينانماپ نایاور نامرف

 لاوحا نآ لثم ار رادنق) رپپ» نیفاوخ و زادنابج ییطالس زا یسک

 .تباصا و تیزع خومر ر تسمه هوکش زا ترکش بئانس و عیدب

 يماسم و تابراعم میاظع و تاحونف لیالج و ریبدت تنانم و یار

 مهارف یعس یوپاگت یوریذب »داد یور هوونوم یاهشذوک و هروکشم



 ۳۱ نیز شر

 و دشک ریرعبت دید ر۵ متر قدص ملقب مک و شیب ٌةيئاش یب ةدروآ

 تسالسب دوب دزاونل الح وز ع قاطشدپ ؟زیوآ کیاره هک | ار لابف) مهاوج

 نیا ات هشخ ماظننا بیئرت و فدلات کلم رد مالک تاازح و نایب

 ناکدنامصپ هدناسراک دایب راکژور ٌمعفصرب یمارگهفبعهو یمان نیس

 نامز یا کاردا فرش مدع ءاشن یباوخ نارگ زا هک ار ینسه ٌلفاق

 ٌةیامرس دنراد ی مظع تداعس یا ِِ دع شیر ثوعسم

 کردم و نایع مشچ# رگا یراب ات دش دناوت تما مایا تلود راگزور و

 یسدن تاذل) لماک ویدخ یا لالح و تمشح رثآم هدهاشم رصب

 یکدنا:هننای یهگآشلابقا دهع عیاقو تایئزج و لاف هدنخرف لاوحا

 و دنرب یپ یبلا ژدیزگرب نیا یهانتمان تالامک جرادمب یرایسب زا

 7 ییاناوت ٌةزادنا زا لیبن لنغش ی سیا مامنا 7 لیلجرما سبر+ م)دذ| هجرگا

 تافعلا و هجوت مادم نوح اما هر ددسم ۳ دارف لوح دا دعنه) و

 » دیشخب یگیاپ هنلب ار تمه و داد تارح یورین از لد

 ۱ ۰ مظن 0

 اجزا تسمدخ اجمب منم « نامرف لوبف رمک مش یم

 منفرگ رسپ نارگ راب يا « متفرگرب هماخ و ملمشنب

 هماخ یوسوج مدش کیراب » همانفرگش یریا ملک رس ات

 نمزا ته رپپس ز تصرف * یسز| تم دخ سحوهشزایفطل

 نا يزارفارم فیرشنب تمرکم ناخیلعلخ زا ار هرذ زبچان یا و
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 ذافن یارغطب یلعم مکح هثخارفا زاینم تماق تدتر دنلب تمدخ

 و تارط) ژا ۹1 تایالو قئاقح ور تاج:وص عیادو اب لاسب لاس و

 تداعس رثاند ییا.مقارب دیآ یم تفالخ هکشیپ هب کلامم فانکا

 لمس فشاب 5 رکن هنیاعم ارذ | دوخ هک یلاوحا تایئزرج و دژراوم

 ماجنا ترصن یاهشرویب هک مالعا رفظ دونج یضعب قیاقح لیصافت

 ار تلود ءادلوا 1 یناب راعم بارم تایقبک و دا 5 لود چعم

 رانفگ تسرد هاکآ راک نادمنعم ریرقت زا هدش عفاو تنطلس ء)دعاب

 هدفابرد روضح برش یزوردد کراعم و نرصن رکاسع نارد هک

 هک یتامدقم و دیامن تبث لابفا رتافد برد هدومن عامتسا دنا

 ةغیلخ نایب ربک نابز زا دشاب فرشا ضرعب جانعم نآ شینفت

 دش ررقع و دهن قیقع*نتاسا رب نارد مالکيانب تلم ِ کلم رارم)

 هقدقد هاشنهش فرش) ضرعب بسانم تاثوا و سدق تاولخ رد

 میععت تسمه زارظ تداعی عیاوس نآ مه ۳ تم یاد هزکن سیر

 هاشنپش ناداشرا و حلاصا یمیب ینعم و ظفل دهاش مه و دباپ ٍدقدت و

 ناونع تنءهدم بانکنیا و دریذپ تیز و بیز دابن شناد روشنیب

 ماب ریگ ملاع ترضح نآ تلوص ٌةنطنط و تلود تبصدننام هک |و

 مکح هدخام موسوم خان ریگ ملاعب یدنا یرشا بقا تدسانمب
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 تدالو زا یگدازهاشداب مایا ماجرف هدنخرف لاوحا نوچ هک دندومرف

  تمظع گنروارب سولج و لابق) یئارآ ملاع ماگنه ات تداعس اب

 ح عناوس رب تسا لمئشم هکهمانهاشداپ باطتسم بانکرد لالقتسا و

 تاقدفوت .دروم ينابر تادیئات رهظس يئاور نامرف و تئطلس دپع

 . روطسم و روکذم الصفم یناث نارق .بحاص ترضح یلعا یناعجم

 هنشد فوطعم یار لآ یوپاکتزا هماخ مارخ نامم] 7 یا تنسا

 تضرن ماگنه زا و دزادرپ یئارآ ربرس و تنطاس مایا عیانو شرازگب

 یلوا) يدامج رد هکتفالخ گنروا رقنسمب کد زا يلعم بتکوم

 یزوردا ناپج زاغآ و ؛ داد یور یرج تفه و تصش و رازه هم

 تسا یئاشک نابج و تداعس میبص فاشکنا ًادبم و یثارآ ملاع و

 هج در نکیل دزاس دلج* کی ار لاوحا هلاس هدزه هنشگ زارط ناننس)د

 یراکددم راگزور و یراپ تخ رکا هک تسنآ تمه داهنشدپ و تین

 تامظعم شران و لابتا رابب دیواج سشلگ يا شیاریپ زا سپ هنک

 عاوم زا یلمجم نایب راذاگ 9 تبجب لاف هدنخرف لاوحا

 تاحوفف و عیاقو عبادپ نمضتم هک یگدازهاشداب دهع یازفا تلود

 یا ٌةهمدقم هذدخاس راکن قیاقح ایی هک گلکموفرسم تسا تلرتم

 تداعس تدعاسم و تمه یا تر هک ددما دژاس ثماود تسرپف

 و تکوش باوبا تسرپف هک زارط تشمیم سن نیا مامتا شدفوت

 یرطش هتفای تسیرادنامجو یورسخ ب)دآ لهعلا رونالدو يراينخ#

 ةماخب رهاظ و رطاب روشک ویدخ یا رخافم و بقانس فثارش زا

 یهاشنهش تمرگمر تسعن قوقح زا یکدن) مه ات دوش هدشاکن قدص

 مهر دژام |۵] شب دوج۶ مد زا یبلا ءاهعز لبالجزا تسدا ٌکنومنهک
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 لاصخ یاب یشات و ءادنفا قیفوت هک ینسه هارهاش ناگدنبآ رب ۰

 دیأمد یلعم سقم مساب ی رصت یلاعم ٌمورعص نی رد هک تسدز

 یک ماقم بمانم ی عید یترابع و فیرش یظفلب ناژا اجره رد

 راد زا 5 كرد ماد یلعا ترضح و ترصضح يلعاب لاو ةراش) بسح رپ

 ۷# هیارسکم نسخ" عاچش ان و و هوکش یب نامیلم و عاچش و وکش

 ۳ لامجا و راصدخ| قیرطب تما لامک

 و بابسا هک یللوحا و عباقو عیادب و

 ربشامت موطس و تنطلسر بن عولط تامدقم

 قرشمزا لالجا وذ ًةديزکر ب ربا لابقا میبص
 لامجا وراصتخا قیرطب تسا لامک یریداعس

 کنتروآ ددع«یدلا ییح* هرفظملا وبا یراوس یادنبا

 طونب نوک ملاع تداوح عوقو هک ناکم) ٌةناخراک زارط تمکح

 تروص ٩اشت ناو ثودح ءادد و ۲۵)د طبو یروص لیاسو و بابا

 ران زا ک دهاوخ نوح هارد یرهاظ لاع و طیاسو دوو ساعا رب

 زیم] تعلصم ٌةنیطل شقن تدارا رکن عئادب کاب ریدقت ٌةناخ

 یرر رب یشیوخ ءاخنم یٍ یانمکح ییادد و اهتردت لبالج زا زین

۴ 
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 رظنم نایکراظن هک شنیب و شناد لها ات دروآ عارتخا و داجیا راک

 و تردق راثآ یاشامت وع* دنا شنیرنآ صرع ایئاشنامت و دوهش
 هنیاشک رب رابنعا و تربصب دید هنشگ وا عنص تایآ ٌةراظن تسم

 ينابنپ مکح بیاجع ٌهعلاطم يناکما ثداوح رانر شقن 8درپ زا ر

 دوم قفو رب هنیاره هنیامن ینام ملاصم. بیارغ ةدهاشم و

 هاکشیپ ناراکشیپ تسخ هبادسا ییهه اّیش هللا دارا |ذا ءامنن) قدص

 یبجو نسحاب فرهشرم) نآ عوقو تامدقم و بابس) شتردق

 طیارش شنمکح ةناخنابن ناراذگ راک و دننک ماجتا رس و ناماس

 ژا دنهد هولج دوهش ٌهصنمب افخ ؟درپ زا عیدبرس نآروبظ تادعم و

 ربرس نودرگ هاشذمش لام هنسجخ لاح تروص اعدم یا قدص ریاظن

 دوب هدومن رآ ءاضاقت یدزیا لک تمکح نوچ هک تسا ریگ ملاع

 ین ددشروخ نریتآ تشنمیم نامز و نیرف تفارش دمع نبرد هک

 يزررفا نابج ةواج یژوریف و تدادس قرشم زا شتارد يارآ
 نجاک لاضنا و تلدعم ضدفب شتنطلس يلريپ ملاع رابب و دیامن

 طاشن شناوج تماود رف زاربپ ملاع دیازدپ هب ار کلم شلک و نید

 زا شناسحا و لدع راث يرامعهب هک ناهجو دربگررس زا يناوج

 تمکح و يلزاريدقن قنورب ينامسآ نانک راک مرج ال دریذپ قنور ون
 ينابنا هج و تنطلس دوم دادع) روبظ هاگشیپ رد هراومه ينابر

 شخب ماظننا بابسا ملاعرد هنمویپ و دندومن یم ترضحتآ

 یم هک هعاس ره هنامز دندرب وا ینانس روشک و تفالخ تامدقم

 هک یگنرینره ریچ دوب وا يارآ ملاج رون روبظ ُهيطوَت_ تخلثا
 راوطا رد رارد خرچ وا يئاش؟ روشک تبون_لومو ٌهمدقم دومنیم



 و
 و درکبم رود و ریه شلابفا و تخ- رشخ| عولط یارب راهن و لیا

 شلامک و تلود ةبوصنم ثداوح طاسب ندرنسگرد راکزور یجنرطشت

 ربن عوطس تابجوم زا هک یلاوحا و عیاثو ثودح هچنانچ دیدیم
 ٌهماخ و تسینانس ینیگ ءاول 8دنزارف نآ ینابناهج و تفالخ

 زا ؟درپ نازا یلمجم رکذب رثآم ترصن رثافد ییرد رکن قیاقح

 گیش حرش دیامنیم یا قیدصت و دیاشکبس لاقمدهاش لامح

 تعصهو تصش و رازه لاس هعح ید ماه هکن | هعیدب عناوس سزا

 ناپچهاش مال راد رد ار ینا نارف بحاص ترضح لیطا یرجه

 رصنع و سدقم رکیپرب یفامسج ٌةضراع ینامس]ریدقت بسعب دابآ

 مایا نوچ و تشگ فرعفم تسا لاعفا تماقنسا و لاوحا تمالس

 "رو یمن تکلمم روما قسد و مظنب ترشح ناژا و تفریذپ یم دشدخ|د .د

 ندئ] دلخ لفح* و ماع و صاخ ناشن رپچس هاگرابب هجوت یاس و

 کرابم لامج ةدهاشمب زور ره هک قیالخ و دننخادنا یمن هناخلسع

 چرا ربن نآ عولط ضیف زا دیدم یتدم دندوب دانعم ترضح نآ

 تماود و کلم لاوحاب لالثخا عاونا و دننشگ مورع<*لالج و تمظع

 دیسرمپب نانتسودنه تع» گاف تکلمم رد میظع هاسف هتفاپ هار

 و تسنادبس دمع یلو ار دوخ هک هوزپ لطاب فلخ ان هوکش |راد و

 تعلخ هشیمه یرورس و تذطا» یللا و ٌهبتر تیلباق مدع دوجواب

 یامران تماف رب عمط ضارقمب ردقا) لیلج رما يا ناقعلم)

 شاد هرس رد اج#: یانمت نیا ءادوس هنمودپ و درب لا دادعنما



 ريصم تدالخ ربرس یاب زا مامئاد سوه ر ماخ یرژرآ یاب

 . عفدب تعببط لغش ار یلعا ترضح هک تنونیرد دب رک نیم ینادج

 عنام ندب روشک ریبدت رد سفن قارغنسا و ینامسج ٌضراع نآ

 ینارمکح یهد نزامرف یابضجم قو یدابنامج روما ریپددب لاغنشا

 تلودو کلم دو دیاد هچنانچرازآ و فعض لامک زا و سس « دش

 هدابز و یدرخ# زا هدومن تصرف زاهنن) تمخادرپ دننسناوئ یمن

 لاهینسا ازادناو ترظطف روخرد هذ هک تنطاس رایذخا مامز یرس

 بتارم زا ت ح نجف تسد و 9 7 ٌةضبقب هدوب را

 زر اه 0 عیمج رد دوخ یانمنم و شهاوخ داینل تسس

 اهربخ لوصو هار یئار هبث زا تشادن اهنهار درخ نوح و دومنیم

 ار مدرم یابنشون و طوطخ هنخاس دودسم دودح و فانکاپ

 رابخا و قیاقح یفشون عنم ار رادم ناپج رابرد ءالکو و یمف

 ددقم و سوبع* هنظم و تم ضعم) " لومذ راطن) و فارطاب

 و رادسان ءارم) و رادقمیلاع ی هدازهاش عیمج هچلانچ تخاسیم

 هکاب دندوب عیسو تکلمم یا یاببوصو دالب رد هک یمدرم ریاس

 له) ریاسو تنطلس ٌهبع ناسزالم و تمدانخ ًهدس ناکنفای راب رثکا

 هکن| ان دزدومن یمن رواب ترضح نآ تاکرب اب تابح 5 ةفالخا راد

 "هشوگ ره : ناشک رس هتفای هار کلم لاوحاب میظع للخ بیس یاب

 و 3 هاسف و هنئغب رس رکرس و هبوص ره نا درمذنم و راذک و

 دید ؟لومذ یراذگلام بکر مد دددوب هکاح ره رد بلط ءءقاو ءاپاعر
 4م

 ۹4 دیس :ییداجت راک هافر ةففر و نادر درد ندمز رد نابصع و
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 تصسشن تخت رب هنخارفا یرسدوخ ثیار تارجگ رد شخ# دارم

 عاجشان ر تسب شیوخرب تذطلس مسا هدرک دوخمانب هکسر هبطخ رو

 اچازا و دیشک رکشل هفذب رس رب هنفرگ شیپ کلمم نیمه هلاکذب رد

 زا مایا نارد هک یباوصان یاهراک زا و دسر سراذب هب هدمآ رتشیپ

 نوچ ةک دوب نا روهظب ماچنارس هریت تخب هنشگ رب هوکش یب

 و هاج بابم| ترثک و هدیسر لامک ٌةیاپب شنالقنس) و تکوش داوم

 دوب روضح هاگشیپ رد رونوم هاپم اب هدیدرگ را رادنپ ٌةیام رس تنکم

 ربانب و دندتناد روزا میظع ٌةظحالم تفوک یریا مایا رد یلعا ترضح و

 هنهادم قیرط کولس روم) رثکا رد طابقحا و منح بنارم تیاعر
 ینامسج ءاوف نهو و فعش یاضلقهب و دندومنیم و اب هعکاسم و

 شیوخ تلود حالص زا مشچ تسدناسفن رعاشم رد رونف ثمعاب هک

 و رطاخ ءاضرتسا رد و دندوب هدومن رم دوخ نآ نانع ءاخرا هدیشوپ

 بعر تیاغ زا تقونبرد دندیشوکبم شتاسمنلم و بلاطم جاجفا

 01 لد رد بیپن سر دنمزوریف ویدخ ییزا هشیمه هک یماره و

 و تالیبخت عاوناب ار ترضح نآ دوب هدرک اج بیصن يب لباقان

 تیلو ریخست تپجب هک ار یرکاسع رثکا هک دروآ نیرب تالیوست

 باسننا رفظ باکر مزاام و بأم ترصن بوم یکسوک روپاجیب
 مد ها رثا یزژربف :شزوپ نآ رجع رد دندوب باقر کلام هاشذپش

 ممقآ مارصنا و دندیبلط روضح هاگشیپ هب دوب هدش کیدزن روپ اجیب

 یکموک ءارس) ءامظع ژا هداند) ربخات و قیوعت ؟دقعرد به نزیاب

 هنامن کد رد یسک ناخنباجا و ناخ زاونهاش و ناختمظعم زا ریغ
۰ ۰ ۳ ۳ ۳ 4 ۰ ۳۹ ۷ ِ  ۰. ۰ 



 کم

 یشک رس ةمدقم هک هدبد برد شیوخ رک حالص و دوب هدیشپدنا

 عندب یهاشداب ریاسع ندانسرف ةناهب ار شخب دارم و عاجشان

 یلعا ترضح راثآ تشمدم تابح نیحر ده هنخاس ناشیا لاصعنماو

 تدعمج نازا صپر دزاسب ودره نآراکت رضعت 1 راهمظنس) یوردن هب

 مممب یهاشداپ رکاسع و شبوخ یاهرکشل مامت اب لاب غارف و رطاخ

 تکلمم یریا طعو هک داباربکا هفالغلا رقتسم رد تایلاع تایار

 لوصح رد تسددم دی) تشطلس را سبد یاپ و تطس) رپدح

 ییازخ هک تماوخ#* زی و تسنادیم لخد) و قفوا اعدس یا

 ترضح باوصا یاهشیدنا یاب اذها دشابوا تم رد اجفا زئاخذر

 و نوکس ماکنه هک اضرس د)دنشا نبعرد تاببغرت عاوناب ر یلعا

 راونالا ضئاف تایعامزج زوفه قیالخ ٌهماعو هندیدیمن ار ترضح نآ

 لومد دابا ربکا ةفالخا) رقئسم بناجب تمیز ءع فیلکت دننشدن

 تشه و ته و رازه 99 مرع* منمرپ لالح و هاح تابار نارپادب

 تخادنا ةفالخلا رقتسمب لوصو یاس رفص مهدزون هدومن ضابتتا

 ژدمع هک ار ههاوجک هگذسیح ةحار هددشوکیلعا نترضح یاوغاب دررآ

 یدنچ اب دوب مارد یدبا تنطلس نیا ندکز نگر و ماظع یاهجار

 دوخ زا نارارف یهاهم و یهاشداب رامشیب رکاسع و رادمان ءارما زا



( ۳ ) 

 مراهچ روکذم یاهرکشل و دومن ریعت عاجشانرعرب شیوخ فلخ ان
 زادعب و هندش هناور مهم نادب هنالخاا رقنهم ژا لاس یا لولا عیبر

 تناسمب هک روپ رداهب عضوم رد هنشذگ سراذب زا لزانم یط

 عاجشان و تسا عقاو گنگ بآر انک رب هروکذفم دلب زا هورک مبذ رد

 نآ یابینشک زا ترابع هک ار هلانب گراون هنخادن) تساق لحر اجن

 وا رکشل ربارب هورک مینو کی ٌةلمافب تشاد دوخ کیدزن تسئیالو
 تسیب هکنآ ات دندوب يم دربتسد ر تصرف یمک رد و دندومن لرزن

 جوک هزارآ نام ریغت و زنم لیدبت ةناپبب یلولا یدامج مکی و

 ۹1 ۳ ماکنه و دندش راوس راکبپ و گنج داراب هاگرع" هنخادنا رد

 هوس و دوب یربخ# و تلفغ هول باوخ اورپ يبرورغم عاجش
 ناهکان هدومنن لانف و برح تاسدقم ددمت و لادج و مژر فوفم

 ربرازراک شتآآ هلمح دابب و دننخبر وا رکشل رب ردغ و هعدخرس زا

 تسد زارا یوچ یشزبرا کدنا زا دعب را هبرجنان رزعب رآ و دنتخلگنا

 ریل يدرم یاب هدیناشر *راونبءاز دوخ دوب +نتر راکزا تمسوژ
 باود و هناخبوت و هفازخ و ودرا یگمه و دیدرگ رارف یارکهر یتشک

 هنشذگهنزپ زا یساکان و ماکب و دش تراغ و ببین ٌةصرع شتاجااخرا و

 اجن] دنچ یزرر هدمآ رد نآ تظناعم ددص رد ر دیسر ریگذومپ
 هندوب:هننو شبناعنب هک یاهرکشل لوچ و دیزرو فلوت و تاوت
 مه اجنارد دندش رومام زین دردح رازا زا ندروآر ب و ریگنوم ریغساب

 عاطقا ٌهمیمض هنثپ ان ردکنوم و تشگ هلاکنب ٌةناور هنفاین گنرد لاجم

 ریگ وراد ةکرعم رد هک اروا مدرم و نارکون زا یعمج و دش هوکشیب

 زا دعب «دیبلط دابا ربکاب ژرکش یب دندوب هدش ریگتسد ریدقت یسع#
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 ضشوخلسد هداد فک زا ناور هقن دنزگ ادب هنج ینتابنازا و دومن

 هک رادرک هدیهوگن یا بانراب درخبب شیکدب نآ و هندیدرگ انف

 ماقننالا دیدش راهق ترضح بضغ ر طخم ٌیامرس و ماثآ وریابک ربکا

 تخودنا یونعم. و یروص لان و يزخ هنشگ لابو و رز و رادنارگتسا
 عاجشاث ةعفادم و هلباقمب ار هوکشیب نامیلس هک مایا نامه رد ۰

 هکد شب فن) نانح راگدیرفآ ةدیزگرب ناراک ریپدترد دوب بیاه و فیاخ

 سیجا رد ۳ دنسرغب تسا کد هاز رس هکهولام بوصب مدظع یرکشل

 اهنآ دودح و عالف ظوفع) ةدیز سکمت تسذیاو نآ یریشن مکاح هک

 امن تبع صمدولآ ضرغ اذن! دساف ٌةشيدنا نیربانب و دنشاب کد

 هک دروآ سبرب ار یلءا ترضح ازف هاسف زبم] تیاوغ تاسدقم و

 لأمو تیفاع یسح هظدلالم و لابتا و تملود حالص تیاعر ژا مچ

 ینعهنیا زیوجت هدیزرو لودع یار و لغع میقئسم مییذم ژا و هدیشوپ

 هد در [ و ثوب ناکمیبلاع ءارما یاوشیپ رکشل ترثکو توش دیزمب و

 تطاس مدوخ نودس و تالود یریکر سه 5۵و باطخ ةحاراپم اروآ

 و تلود یاهدمع و ثکوش ید هءارما ژا یدنج اب هنتسن|دیم

 بوصب ناورف ُهناخ#وت و رفاو ٌهنازخ و نارکیب یجوف و نارگ يركشا

 عاجتشان لاح تدفدکب مه وا راک ۹1 تساوخ+# دوب ؟وزپ هارو ۳1



1 ۱ ( ۷۳ ) 

 نفلاصیتساب لداس ات رزا ار یلعا ترضدح ترابم عبط دیارگ

 مهم ثیافب هناادح يبرکشل اب ار راخمساق ترضح نآ دوب ؛خاس

 ندجواب هگنس تمنوصح هجار هارمه هک دندومرف ررغم :درک نیعت را

 هحونم ناخهاق دنک اضنقا تل رگ) اجن[ ندیسر زا ادعب و دور

 هجار یکموک اد هدیدرک تارجگ زا وا جارخا و: شخ#ب دارم ؛عفد
 هک يمهم رگیدکی قافتاب هدوب را رکشل ٌمیمض و هگنس تنوسج

 نیا لولا عببر مود و تسیب هروکذم رکاسع و دنیامنمایف نآپدهفور

 اغنکییاب هوکشیب و تنای تصخر بوصنادب تدالخ هاکشیپ زا لام

 عاطفاب اشوهذ سامنلا یلعا ت درصح زا زین ۳ هولام عبسو ٌهبوص 5درکن

 يجوناب ار شبوخ مود یشخ# قداص دمع# هجاوخ و تفرگ دوخ

 تلام-ا و هروکذم تیالو ۳ نرو رد هک دانسرف اجنآب هنسیاش

 هحار یکموک راکیپ تقور رک ماگنه ه ددنوک موب وزرم نآ ناراددمژ بولق

 هدرسر یریجواب ناخه"اق و روبزم هجار هلمجااب دشاب هگنس تذوسج.
 نا روغثر عالف ظفح و هولام ٌهبوص طبضب و دنننخادنا تعاقا لحر اجل

 وا اب هکیاهرکشل و گززب رسپ ندیسر دصرثم ةدوکش یب و دنتخادرپ

 تشیه نامیبزین ار اهنآ هک دوب یم دندوب هتنر عاجشان,همپ
 زوکرم 1 عمج اجکی رگشل رد ره ات دناسرف نبجواب یعومج#

 بوشا و يگد روخمهرب تدمنبرد و دنروآ لعفب وا شیدنا داسف ریمض

 رب يشکرس ياول یگاهوع#: و ينرظ کذت زا سشخادارم و عاجشان

 هننرگشدپ فو ولس ریغت ناشپا تقذاومب زین تارطا مدرس رذک| هفشارفا

 ءکاجنازا لازن یمدن وپدخ هگنآ اب دندوب هنش)ذگیفامرفان هارد, مادق

 تاذرد یيئاذاد و بنام لامکو هادادخ ةلصوح تعسو و رافو و ملح

 دز



 ۱ ارت

 . نیا حوفس و بتارمنیا عوقوب اعطقر الصا تسا ترضحت[ دابنالا و

 ینامرفان و یشکر سد رعشم هک یرما ردصم هدمایز رد اج زا اباضف

 ییوهرس بد) تبیاعر و يرطن تداعس یاضنق:ب و دن دوب هشگن دشاپ

 دزدومذیهن لودع تمشح نامیلس دلار ينوجاض رو تمعباع.« ییرط زا

 تنارعلارد ي شی دنا تاسف و توادع لامکزا هراومه نوزپ هدف هوکش یب

 هیشوکیم یلزا تداعس نم هرب نیزا ترضعتآ کزابم عبط
 . رطاخزیگنا تشحو عقاو ربغ روما و زیمآ ضرغ میام ان تامدقم و

 هکنآ ات تخیگنا یم هنابم رد تفلک رابغ و ترودک درگ هدرک ناشن

 نویامه جازمب ٌةنوگ ریغت وا داسنا و يزاح هنثن تماشب هنر هنر

 رابرد رد هک ار لاو رکرع مزالم تگیب یسبع را ءاوغاب و تای هار

 سوبحم یمرج رودص ی تشاد مابق تلاکو تسدغب رادمناهج

 رد هک دنچکب زا دعب و دنداد ناسرف وا علما و لوم) طبضب هنخام

 تعلخ و دندبناهر دبق ژا اروا هنشگ نطفتم ادا نآ میجقب دوب دنب

 هنشگ آر اوطا عیانش ژا و دندومن تصخر نایجویدخ تسدخ"« ۵۵

 ماقننا ورهقریاون باهغلا تمعاب ودب] راننرگآلابوب بیرقفع هک راکزور

 یلعو هیلع مانلا ریخ ترضح راذآ یفنقم و مالسا ویدخ یا

 رد هک دوب یا دش نامه رتشیپ مالسلا و ةولصلا میارک هباحا و هلآ

 تخابا بتارم راهظاب ینداعس یب و یفخ# هنشک رب زا لاح رخارا

 افنکا داهن یم مان فوصت ارنآ و دوب زوکرم را عبطرد هک داعلا و

 دوب هدش لئاس ناشیک دب نآ نردت 1و شیک و ناودن» ید هدومن هذ

 نآ و تشادیم تبع نایماینس و نایگوج و نانمهرب اب هراومع و

 یم لمصاو .قع* نافراع و لماک نادشرم ار لطاب لضم لاض هورگ



(۳۹< ) 

 باطخ و ینامع] بانکتما موسوم دیب هب هک ار اهنآ بانکو تشادنپ

 لامک زا و دناوخیم مدرک بانک و میدق تفص و تسنا دیم ینابر

 ژا نایسابذس و نانمهرب تشاد لصاع# دبب هب هک یلطاب هاقنعا

 رد :دروآ عمج میظع یاهنیاعر و غیاب یابیعسب فافکا و فارطا

 باوص ان لغش نیا ننورصم شتافوا هراومه و دش نآ همجرت ددص -

 یاجب و هش یم بانک نآ نیرف تاالض نبماضم رد ربدت و رگفت ر

 دنمان يم وهبرپ ارث] دونه هک یودنه يمما يهلآ یاذسح ءامس)

 توئایر ساملا یاهنیگنرب یردنه طخب هننادیم مظعا مسا و

 کربت نآب «درک شقن دیشوپ یم هک یرهاوج زا نآریغ و درمز و
 تسار ناصتان تادابع فدلکت هک دوبنآ شدقنعم نوچ و تسچ

 ط م  يص 09

 ذعم با لیلد هقنرگ ارف هدحالم برشمب ار ییقبلآ کیتاپ ی ی
00 
 هشدمه هک ار داقنعا کاپ رورپ سید وبدخ یا و دوب هنفگ داب ریخ

 هللا ةاولص نیلسرملا دیس ترضح عرش تیاعر و سیبم نید تیامح

 رینم ریمض نیعلا بصن نییبطلا هباعصا و 1[ یلع و هیلع همالم و

 ضرغ و تلم و عرش جیررت تلود و تمذطاس زا دوصقم و تا

 زا هراومه ر دننادیم یرورپ نید مالعا ءالعا یروره و یهاش زا

 یماجلا رس کین و يشنم تداعس یاضتتتمببابش و یبص ناوفنع

 هذشاد تورصم لذاون ر نفس و ضیزرف »ادا یمارگ تاقوا ٌهصالخ

 یششوکر کام ین و ررعم رما مسارم تسادا رد رودقملا ينح

 تداعس یب نازآ هلطاب راوطا و هیدر دیافع سیا عامتسا زا دنیامدیم



( ۰۳۹۲ ۲ 

 سیا و دم ی تکرع» یناماسم و نید تدمح قرع تیفاعلا میخز

 رد و دیارگ مامت لالقفساب وا راک رگا هک دوب نشور ناذکمه رب ینفعم

 تعیرش راکراهفیئ ره هدرگنانعلا قلطم یئاور مکح و یئامرف نامرف

 لدبم دوعج و رفک ٌهنطنطب نامی) و مالسا تص و للخ رپ وز) ارغ

 هدرب دح زا ار بارم نیا 5 مایا سیرد هکد1 ات تسشک دهاوخ

 قفورب یبلا ثربغ دوب هدیسر لامک ٌهبترمی نقشی و قالخ) میاءف

 تاناکم میهن ام وریغپ ی 1 وقب امری لا نآ همیرک يادوم

 هولانج تشرگ قلعت را لافدسا و لافنب ار لام| و . دیاء 11

 دهاوخ سیبرود نارو هدید یازنا تربع "بیرقنع شلاح ماجنارس

 تشالخ رون روپظ ٌهمدقم هک یعیافو و منوسزا یخرب نوچ هیدرگ

 موقرم تسبئارر نامرف و تنطلس جرا دیشروخ نیا یئارآ ملاع و

 ران قیاقح كلک هک تسنا تو تشگ اربپ هعفص ٌةماخ

 نیا لاونم تداعص لاوحا نمایم شرازگ ر لابتا رثٌام شراگنب
 هددئارگ تسا لاقم سیا دیبمت زا دوصقم هک لالجا ود ةدیزگ رب

 ك دیامژ", سح* زانآ

 داینب ضیف ًهطخزا تایآ ترصن كابار تضهن
0 

 5 7 ۰ ٍس بب ۱ و

 سرو: نارد نوگ انوگ تاحونف 9322 دابآ گنروا

 داد |دح لابثا یورو و یدزیا تیانع یمیب رذا رفظ

 یاریپ لخت هک لامپیب مویق رواد و لاعنس لصضفم هدزیا هناکی

 باغملاع باتفآ یوج تسننامو نوک هاگرک زارط شقن ر ناکما قیادح

 تم هالخ تر ضیوقت وئرپ تدشم و هه هکح یاضدتا ج را زا شنیانع



( ۳۷۰ ) 
 تلود تحام رب تسینادخ و ثیبوبر ٌةهرم لظ هک یئارز ناسرف و

 لامحو لالج تافص رهظم روا هدنگنا یلابق) بحاص تداعسیاضف و

 هشاب داج:| دیحرس لگ هک هابع هورگ نارادمان زا ی

 تسوا مان ترا برم م ریظن هک عءاع تسایر سصنم ۱ تری

 و لامک جراب شدلود روصنم تار و فثممشدح یااو یاول هدیزگ رب

 رود ینسرپ ۵ادو تلدعم رین وترپ هیات دزارفا رگ لالقنسا رپه» ورد

 ناهح| غارج قیفوت و تیاده غورف زا هنشک یئسه هجا یازفا

 تلود و تلم هاگرک نور و دزورفا رب ینیگهاکمزب رد نامیا ٌةلعشم و

 ریشمش ًةعمل و زوس رفکغیت ٌهلعشب هنسج تلم و یرید ةناخراک جاور زا

 یمدتتاذ هنیئ اره دزوسپ تمعد» و تکرش کاقاخ و یصخژورفا م ااع

 تئطلس توسک زارط ۹1 یبناذم فیارش و نان اصو لب اچ شنامس

 و سفت ولع زا جزو دنا ربا ٌهفدعم ناوذع و یرادناهج و

 تبباصار یار تعادفا و يراد نید لامکو تعاجش روذو و مزع خوسر

 یشبوخ تیاپنیب لدصف ی رم و تیاغی د فطل راظن) میمطم

 جول رب هشیدن| کاکب هک اعدم ره شقذ هکناذچ دراه» شلابت)

 رطاخ رب هک بلطم ره تروص و دشاب ریدقت مقر قباطم دشک ریمض

 ریخاتو فقوت شیوشتیب نآ لوصح هیامن اولح شدنمجرا

 لاعم ارثا رازور لما ماهنا و لوقع هک روما . میاظع ددنب تروص
 راکا ۹۹ راوشد یاه راک و دیامد له شیالاو تمهه رظن راد دراکنا



) ۴۸ 

 : ۰ ۹ 4 و : 1

 . . تسیزع تسد زا درامش تاعنتمم لیبق زا رایشه ناکربژ ماهرا و

 شتآرانچ هننام شیادعا تلرد لابن دیارب یناسآب ضشیاشکروشک

 هرا و هشیت خاش و گرب زا شننانهشد تمشح لخت و هرارب دوخ زا

 شراکزرر دشک داذع نامک را اب هک یشیدنا کره دزاس دوخ یارب زا

 مد شنلود عمش رب هک يهوژپ لطاب ره و دنادرگ الب گران فده

 کیب لکشم یاهدقع دناشن ورف دوخ تخب غارچ نآبدنازر يدرم

 ةراش) مینهب ربطخ یاهرک و دیاشک شریبدت تشگنا رس تکرح

 ؟ریشبزج روما باعص شیاشک رد دیآ هنخاس شریشمث یوربا

 قیرط زا ربغ رلن و بورح دیدش ماکنه و دیوجن لسوت لکوت ؟دونس

 هوک دننام اجیه فتاوم رد راقو و تماهش طرف زا دیوون مدق تابث

 هاگنومزآ رد رارف و لللقفسا لامک زا و دورن اج زا هوبنا رکشل بالیمب

 بکراعم عیمج ردو دینن فک زا رببدت و یار ٌهنشررس ریشمش رهوج

 يناهس] هیئات و ترصن دونج ار ید و ایذد دنمتداعم نآ نیدایم و
 تیاذع و نوعر اس کلاپمو یادش همهرد و دشاب هارمه و نیرق

 9 مظن ۰ « هانپ رفظ هادم ورشیپ ینابر

 صاصتخا دهد یئاور نامرفب ۰ صاخ فاطلا ز ار یکی دزیاوچ

 وب اناد ماه ییقلئب « وب اناوت عاط یورین هب

 دنک یئامن زجعم لابناب « نزک یئاشک روشک ریبدنب

 کلم یاراد کلم واب دراپ- ه کلم يوعدب نوج اول دزارف

 نایژ رد ددف رثخا دب یردع * نایع نرچ . شنلود ردخ| دوش

 دروآ یاجب ارنآ یناسأپ * دررآ یار هک لعشم رک رپ

 لارز ار نانمشد رثخا دسر ه لامجددرامن شندخ؛ دیشروخوچ



(۳۹۶9. ) 

 یرزرع نا ازم یمک هدنابد ۷ لرکرب فوصه فک ناز و

 لام هدنخرف لاح تروص ربرقت نیا یادصم و ربرعت نیا ریظن

 لامک هاضنقای ریدقت ٌهساخ نوچ هک تسا ریگهلاع ویدخ ینیگ

 مهر ترضعف] يمان مانب ار ملاع تفالخ و تنطلم روشنم تمکح

 و تلرد و نید رک. حالص اضق ری ترعاصم و دوب :دیشک تداعم

 ناپج لابتا و زوربف تخب وولجب تلم و کام روم) تعلصم

 لامکنس| جرادمرد شلامهیب تاذ هنسویپ مرجا هدیشیدنا شزورفا

 امین اسوی و دومنیم جررع يلاع تمهیاپب يلاعم ورخافم نیا

 تیانع ٌةقباس هراومه دومیم نبرب خ رچ!یيفرت زا شلاجو تب

 و دردیم ترصن دییات فتاطلب تالکشم و عیاقو لح رد اروا ينزا

 غارچ ماهلا .غورف زا تاثداح بن هربت رد یازبمل فطل ٌهقراب

 رهپ اشک روشک تسیزع نانع دامن یم شرببدت هار رد تیاده

 تمادش یم شاابقتساب هی-| ردرفظ و ترصن تدات یم هک پناج

 زاس راک تخات یم هک تصقم ره تمسب او تسمه نارگب و

 هک یدیک شت|ره تخاس یم يهجر سحاب ارنآ یقیقح

 دوخ :لابقا و تخب یصرخ نأب هنتخورفا یم شخاود داسح

 نازا دننخاگنا یم شننطلس ءادع) هک ينيك رابغ ره و دننخوسی

 ههاش هعانچ نندخاپ یم دوخ راگژور قرف رب رابدا يماک ان درگ

 عیادب "عامتسا و اریپ تنمیم لاوح|رثًم عبنت زا لاقمنیا قدص
 هاشداب ماجرف هدنخرف مایا رد ار ترضحا هک ازفا تمارد عیاتو

 هرطاخ هگهدپ رب هدومن یبر ترطن ولعو تمه رهوج سیب یگداژ
 تاحونف و ثداوح بیارغ ٌهظحالم زا !ددجم و تسرگ هولج نانکمه



) 2 

 شدنویپ نامس| تهیزع خوسرو دنلپ تخ یورینب هو درجخ

 . ات دابآ تگنروا یاشکاد ٌهطخ زا زارط رفظ تایار تضین ءادنبا زا

  وترپ هتنای عونو تروص هاینب دیا تنالخ ربرسرب يئارآ ملاع سولج
 نیا لیصفت دباتيم نللد هاک[ریمض تحاسرب ینعمنیا روپظ

 لاح ناهجویدخ نوچ هک[ لابا نانساد فرگش, نیا نییبتو لامجا
 و اسد و یلعا ترضح یرابتخا يب تیفیک و یراهیب و تنوک

 هنتناپ لاونم نبرب هوکشیب يئار هبتریزیگا هنئف و کام لالثخا

 فعض ءالینما زا ار ترضح [هکدننسناد یجقییو تفرپذپ شراکن هک

 تیاعرربانب و تسا هدنامن تکلممتخادرپ گرب و رس ییوق روناف و
 تاصامصو تاساوم را اب هدرکهوکشدب نانع ءاخرا طابغحاو مزح بئارم

 ناکرا رد هرذگب میهن نیرب رگید يدنچ رگا هکتسنآ میب و دنپامنیم

 نآ کرادت هک سرمپب میظع یاهللخ تفالخ ساما و تنطلم

 زبج و .تلرد ر .نبد سومان ظفح و .دشابن ربذپ .تروص هجوچ##
 هناهاشداپ ثمیمح و تربغ شیک رد تلم و ,/کلم روما لالنخ)

 تصرف هوکشیب رگا هک دوب ققعل* ینغمنیا زین و دومنیم بجاو

 رسپ و دزادرپب را میم زا رطاخ هذفاپ لب دارم لاصینسا و عفد

 هننای مبظع تکوش و توف هنیئآره ددنوبب رابرگید ياهركشل و نالک

 وا تشرس هنئف ثنبط نوج ر تخادرپ دهاوخ یرکد مع ریبدنب

 و ماح قبرط بفولم تسلوبجم یزیگنا داسف و یئوج هنیک رپ

 ههاوش هاگ هواج 5 يارآ ناهح یار مرج ال درادن يدوم واب رادم

 هک دومن انضنفا نانچ .تصسینابر ماهلا راونا علطم و ینامسآ زومو.

 !دیدنسپ ان لاعفاو لامعاو هدیهوگن راوطا و عاضوا رب ربص یدبژا شیپ



۳۳999-9 

 زا هدابز ار تاود و کلم شروش و هنیامرفن درخبب لهاج نآ

 هک ناب[گنروا یاهکلدٌهطخزا ما ترضح تمسمزالم مزعب هدرگنلمعت

 بوصب دوب لالج و هاج بکوم هاکمار| ر لابفا و تمشح تابار زکرص

 دوجو رفب ار رادم ملاع راب رد و دنیامن تضبن تفالخل رقلسم

 ترضعآ تسمزالم رد دن": هدیشخ» يگتسارآو بی راوتنلا ضذاف

 دوب هتفای هار نآ دءاوق و ناکراب روشف عاونا هککلم روما قسن و مظنب

 دندک ثاسف و هدف ةمهیپ 1 ردصم هک هوکشدپ ءالیذسا تسد و هنزادرپب

 دوخ لبط و تخابیم یئارر مکح و تنطلس یوگ یلاخ صرع رد

 ترضح هنخاس هاتوک تلود روما زا تخاوئیم یار دوخ و یماک
 ار شخب دارم هک دندومرف ررقم ز دنروآ رب را طلست دبق زا ار نطا

 تشونبرد هتشگ هنالهاج یاهادا ردصم يگلصوع# و یماخ زا هک

 هناورمخ تمیاذع لیذف و تفطاع ادب دادهئسا و عافشتم) تو

 دفیامذ وا میارج یافعغس) «دروآ ترضعت ]آ تمزالمب دوخ اب دوب هد

 یزررین بکوم روبع یوچ ماجا ریخ تسیزع نیا میسصت زا دعب و

 ناخ مساف و هگشس ت هجار و دش یم هولام هار ژا ماصذعا

 لامتحا و هندوب نیجوا رد میظع یاهرکشل اب دش روکذم هچنانچ

 گحوذب ی يضار هک هوکشیب ةراشاب رابد و یئداعس یب زا هک دوب نیا

 و هبراع* ماکب و دزوش راعش رغظ بکوم هار دس دوبن رابرهب نویامه

 یرگشل اب هوژپ هفدف نآ تنفالخ رپرس یا رد زین و دنیآ شیپ

 هودن) و هصغ زبرجل ترضح یا لابا هوکش کشر زا یلد و هوبنا

 وئا ریخ تضبث يا مزع رصنخ* هاپم اب و دوب یئوج هنیگ ی یمکرد

 دش نآ یی صدقم هناهاشدا مزح |دول لومنیم طابتحا نوناق فالغخ

" ۰ 



( ۳ ) 

 مژاولو یئارآ جوف باج-) ریاس و هناخپوت ناماس و رکشل رینوت زد هک

 اد تمیزع نیا روخ رد یبکوم نویامه هدینوک یئامژآ درب

 وترپ یبرباذب دنزاس بأم ترصن بر مزالم اردپ ناهج تضوناو

 یصرف کدنا ضرع رد هدنگنا بلطم یا بوصب هجوئ و مامتها

 زغظ هاپد"نارس و دندهمن ببترت نایاش ةناخبوت و نایامن یرکشل

 هیاش یاهباطخ ر هیلاع بصانمب ار رامش مجلا دونج نارادرس و راعش

 مجرم ماصق وا تباذع و اتبممرکم - عوناب هدخام اروصات و .ژارفا و
 هننخادنا نابرکشل لاحتخادرپب تاغنللا رظن و دندوصرف شزاون تیاعرو

 دندومن بهاوم و محارس بایماک ار همه بتارم و تاجردتراغت ردقب

 دندوب هبوصنآ رد هکیهاشداب یاهدنب زا و دندرزفا بجاوم و هفولع و

 ردیهاوخنلود و صالخامغت و دومن تدعاسم تداعس و قدنوت ارک ره

 تشاذگ یهارمه و يگدنب طخ رب تدارا رس و تشاک تیدوبع یربمز

 "دوبر نانکمه زا تلود و تخب یوگ هناورسخ مراکم و فطاوع یمیب

 هدنخرف مزع نیا ءاضم) دصقب رتمشارفا رب یمفارمکو یدنلبرع یاول

 ناژورنلااجو هاج ٌهحود نّکبعش یبم لأم مس دارا یریاءامجاو لاف

 ناختبایساب ار نااظللسا دمع* هدارهاشداب لامکو تداعس ربهس رشخ|

 ترصن جاونا ورشیپ و رغظ و و نم دونج ًةمدقم لادقا رکاسع زا یجوف و

 تشه و تمعش ورازه هنس یلواا یدامج 8رغ هبنش رد هدخاس رثا

 روچناهرب ةناور رنشیپ يالقفم محرب یمهب مهدزناش قباطم یرجه

 ةصاخ تعلخ تمحرمب ار دازن الاو ؟دازهاشداب تصخر ماگنهو دندومن

 شزاون لی ریجنز ود و الط زاس و ریز اب پسا ود و ةراقن و غوط

 تعلخ ثمیانعب ار ناخلباجت دوعسم شیج نآ یاهدمء زا و دندومرف



۳۳1 .!) 

 هک ار نیسح نیدل ءایف ريم و لیف ریجز کیر الط زاس اب پما و
 تعاخ تسیاذغب تشاد مابق الو رکرس یناوید تمدخا تمقو نا ات

 و لدف و تعلخ اتم مبل ر ؟ری دهد یسرددا هحارو لدف و بیا و

 بایسکر اوس رازهود یرازه همی بصخمپ راوس دصناپ یه۵هنای ٌةفاضاب

 رد ار ژارط ث 1 چجوف ۳1 نایگهوک ریاس هنخاس هناهاشنّمش فطاوع

 زوکذم 1 ماچ ت#) هد !ییشخب زابنه) زع او مجارمب لاح و هدنز زوخ

 ندزوآ رب مک لود نورقم تداعشسب یعاس دن" هه منتسب قباطم

 بش هدنخرف رادقم دنلب ةدازهاشداب خنفالخ لاهن رم یماوگ

 تواعم نانشلگ ژواب ون و داد دوم زف ی نرکد یرادهبوصب مظعم

 نرم

 ؟دیمر ون هک ار ربکا دمعکرپگالاو ةدازهاشداپ تهبا ضابر لاهن هزات

 داینب روس ةاقرد تحاود قدارس ایگدرپ رثکا اب دو دوب سد ملاع

 دش رداصشخب دارم ماغب اریپ تفطاع روشفم و دننش|ذگ دابآ تماود

 بآ زا اول رفظ بسکوم روبع زا لعد و ددرگ هولام جونم تارجت زا ۹1

 تدصاخ ریسک) تمزالم کارداب هدشگق ولم اشکد اهجرکاسعب هددر

 و للومد يهارمه تاعس بابساک هدخاس اردپ ترصد باکر مزالم

 نحهب مدفه و اتمسدد قباطم روکدم سم مهدزاود هعمح تکراچم ژور

 شیب و یشناد له) رانْخ» هک رثا تیم زارط تمارک ینعاس رد

 ناشو توش و تعمظعورف ينابج ای دوب شنیرن| میوغت لودح بی و

 ۰ نانعمه لادف) و غلاط نارف ترصن "



)۱( ۳9 ( 

 . ی هطخ تحاسزا يبابر تمیانع نرو ددیاد و نینامسآ دونح قافتاب

  مظن ۰ » دندومن تسصرت رویناهرب بوصب هاب گن روا دابخپ

 دوب رارازس علاطب اهرظن * دوب راب یخرف اب هک ینامز

  تاقثآ دخلب خرچ# دمآر ب ه بکر عهرس شیاپز دش نرازفگ

 ةبعکل زنم نبلوا و لااج و »اج مابخ برضم هک لومره عفوم رد و

 رد هدیزگ تداعس لیزن یزوریف و یگدنخرفب دوب لابنا و تلرد
 ساطتب ۱ ر مظعم دمع*ر|دیب تخ: راکمک ةدازهاشداب دوعس« زور نیمه

 و الط زاس اب هصاخ ٌکایوط زا بسا ود و هراغن و غوطو صاخ تعلخ

 دابآ گنراب تدواعم تصخر هناخاون لیف هدام اب لیف ریجنز کی

 یراد هلعقب دوب دامنعا راظن| دروم هک ار روظنم ةجاوخ و دندومرف

 و دندومن ثهحرم لبف و پس و تعلخ هنخاس ییعم داد[ تلود

 تفو نارد و دش رومان یناخفاع باطخ) لاعلا یناث هک ین یاب

 هاش و رمش راصح ثتعدارع) تشاد مادف مود ییرکدشخ» تسدخب

 هنگ ر رقم هاب گنروآ نوریب ییرادجوفب کد نایکهوک زا ن اییگیپ

 ریذک یعمج تونبرد و تفای شزاون لیفو تمعلخ یاطع) کبره

 لخت هنشگ تمحرم و ۱ اون ژودفا ضیف تنطلس ةبنع نامزالم زا

 وشن هناهاشداب تیررت باع» ضیف زا یرابیسب بصانم و بتارم

 راثاو ینادراک و دشر رهوج 5 ناخبلف دننرم هلمج زا تفریذپ ام و

 تسدخ ضیوفنب دوب رهاظ شلاوح| ءامیس زا ی یناشفناج و تعدارا

 تعلخ ءاطع و نیشح سیدلآ ءایض ربم ربغت زا يناوب ۵ ردقلالیلج

 راغنف) ةیامرس هناورس+ بهاوم رگید و بصنم ٌهناضا و صاش

 دسح کلم ریم و تمخودنا

۱ 



۱ (۳۹۲ ۰ ) 

 یزاغ و هیراررم ةناعاب عصر رجفخ و پما و تعلخ یاطعب دباع

 صنش ر دندش یهابمو رغلفم لین و تعلخ تمحرمب یروپاج#

 بصنمب راوس دصناپ یدصناپ ر رازه ٌهناضاب یعشیوخ ییدلا

 راوس دصناپ ةفاضاب :ینکد ناخ اخ نسح و راوم رازه ود يرازه هم

 ةناضاب رادلعم یلو و. راوس دصناپ و رازه رد یرازه هس بصنمپ

 دمحا ری و راونم رازه ,یزازه رد  بصخمب راوش درد یدنطناپ
 يدصناپ و رازه بصنهب راوس دص ود يدصناپ ٌمفاضاب یاشتاداس هلو

 دص هس یدصنفه ٌفاضاب ناخکباجثرسپ میهاربا دمعگو راوس بصدنشه

 ناخاژریم دلوءذم دمعو راوس نصنفه یدصناپ و رازه بصنب راوع

 زاوس دصشش یدصداپ و رازه بصنمب راوس دص رد يدصناپ ٌهفاضاب

 راوس دص رد يدصناپ ٌهناضاب ناخ زاوفهاش داماد خلاص ریم و

 نیدلاریصن دیس ٌهفاضاو لصا زا وراوس دصناپیدصناپ و رازهبصلمپ

 و راوس دصنشه یرازه بصنمب مادکره برع هللا فیس و ینکد

 دندیدرگ هدئر الاو راوس دص راپچ یرازه بصنمب يشبح دنوادخ و

 و دندیشوپ شزاون .تعلخ رگید یاهدنب زا یرایسب و هورگ نیا و

 تلودب هزات هک یعمج زا و دش اطع رپس و رهدهج و ریشمش یخرب هب

 یادصناپ و رازه بصاعب ناغن) لیعمسا هندوب هدش زاردارس یگدنپ

 دص هم یرازه بصنمب یراخ؛ نیدباعلا نیز دیس و راوس دص هس

 ينادسدرا یدهم دمع# ریم ر یزارش یربم| دمعم مدکح و راوس

 کیره دنموموم بط نرفرد تراپم و تثادح تمسب ودره هک

 رد و دننشگ دنلبرس تعلخ تیانعب عومچ* ر یرازه بصنمپ

 لزنمرس نازا زارط رفظ بکوم مهدزيس هدش ماقم زورکی لوعره



) ۴۹ [( 

 یوفص ناطلم ازربم هاحرس ود یط زا دعب و دمآ ژاردهاب تداعس

 زاوس دصناپ یرازه ةفاضاب و الط زاساب پسا و هصاخ تعلخ :اطعب

 دابآ گزواب هتفای شزاون راوم رازه رد یرازه رابچ بضنمب
 یشاب هاژذ الاو ردقیلاع ةدارهاشداب تمدخ رد هک دیدرک صخرم

 مجب و تسیب هدومن لحارم یط جوکرب چوک.للج و هاج بکوم ر

 (عیهاس هب ۵ورو لظ, روصنص تیاز رادنفس) مهد یتیاوم .روکدم هام
 زا نآ ٌةکراجم لع " نازفب تلزد تارامع و هنگن روهناهرب 8دلب

 ردقیلاع دا هاشهاب و دیناسر نام-آاب_تعنر ٌةیاپ لابقا لوزن رف

 دندوب ةدم[ر شیپ دش روکذم هچبانذچ هگ ناطلم دمع رابت او

 دنتخاس ینارون تلود و تخ# ةرهچ راونا یسدق تمزالم کارداب

 رد هک یئاهدنب رگید و نیسح يیدلا ءایض ریم و ناخدباجت و

 راد هبوص رهاط دمع و دندوب تعم دنمجرا دازهاشداب باکر

 نوت بز: تداعم زانجا .دندوب روچاهرب رد. هکیعمج ای, نیبهزاخ
 ار ساسا ضیف ادلب نآ هاذپ رفظ بکوم هامکی تام و دندومن

 یازنا قنرر هنخام تمارکو فرش زاونا طبیم تماقا مپ زا

 لیکو تگیب یسیع تافوا هدنخرف نآ لاخ رد و دوب سیدناخ ةصرع

 ترضح هدش ران قیاقح كلک ٌدزمنر اقباس هچنانچ هک رابرد

 هدف زا رخآ و دندوب هنخاس سوبع*دنچ کی هوکشیب ءاوغاب |روا يلعا

 تدایرد سوب بمز تارد هدومن تصخر ااو تعمزالمب هدیناهر

 راوم دم ود يدصناپ ورازه بصنم و پما و تملخ تیانعب و

 زادمنابج رابرد رد شلاوما و هعنما یوچ و هیدرگ هیاپ هنلب
 دوب هدیهر واب یلام یامتراسخ هدش طب یهاشداب راک رسپ



۳۲۰۱ ( 

 ناخهظع|دلو ناخ رعلغمو تشگ هناهاشداب شزاون دروم هبدور رازه ابا

 ةناناب و صاخ تلخ تمجرم و نیریگخاریم:تمدشا موحرم
 و دش دننب رس راوم رازه رد یرازه هم بصنمب زاوع راز» يرازه

 ماعنا و لیف »دام و تعاخ تیانعب زوپاجل بجاج سعاا وبا ریم

 زا یرایمپ و تنای بارصنا تصخر هنشگ يهابم هبپور رازه هد

 و پمانم ةفاناب بتارم توافت بسح رپ نارادبصلم ر را

 یایبصنمب ربثک يعمج د هننشگ بای بمه)وم ر ایاطع زارح|

 رازه یرازه ٌةناضاب ناخ زارفارس هلمچناز دننداب یزارفارم هتمیق

 ةدامضاب وار رداج و راوس رازه رابچ ..يرازه مینپ ِتمصنبب زاوق
 واوم .دمناپ ر رازه رد یرازم رایچ بمصننپ روس :صناپ يرازه

 رازه یرازه راپچ بصفمب راوس دصیس يرازه ٌةهناضاب يجاماد و
 بصنمب راوس دص رد یدصناپ ٌةناضاب وار منسر و راوم دصیم و

 یدصناپ ٌهناضاب هلهور مثف و راوس دص ود رازه یدصناپ و رازه رد

 باب 0۷1 میخ اروم ناو یه« ره
 زاوس رازه یرازه ود بصنمب راوس دصناپ يدصناپ ٌةفاضاب یارس

 مر د واوست را | ورم وات ٌهناضاب یجوتیب 

 بصنمب راوس دصرد یدصناپ هناضاب ناخ راذخهدلو نیدلا صمش

 دص رد یدصناپ ٌةناضاب ههراب نامز ریش دیسو راوس رازه یرازه رد

 تینلم دلو رلادشوه رزرهنم ر راونع  دیجشزشآ

 دصتفه یدصناپ ورازه بصنمب راوس دص يدصناپ گناضاب ناخ

 یون ی ) جیلا درو دنمارک خلیش مامناب "روم



) 

 رازه بصنمب راوسدص ود یدصناپ ٌةهفاضاب هلهوپب ي کبدریت و راوس

 ۹ بصنم) یدصناپ ٌةیاضاب ناخ راد هعلق و راوس راه یدصناپ

 هاو یدومک ۰ یاماظن . یضاتو ,زاومن لازه یسعصناپ و وا

 هفاضاو لصا زا و راوس دص رد یدصناپ و رازه بصنءهب یدصناپ

 لیعمس| دمو راوع رازه یرازه بصنمب نمحرلا دیع دیس

 دندیدرگ تفطاع لومشم راوس دصناپ یرازه بهنمب ناختلباچندلو

 يعگدنب زارفارس هزات تملود تیربهر و تخب ییررابب هک یهورگ زا و

 ر رازه یرازه رد بصنمب رار سایب دندوب هدش هانپ قیالخ هاگرد

 یجوکادو راوس راز ره یرازهرد بصنمب يجاداد و راوس دص رد

 تعلخ تیانعب 0۳9 د راوح رازه يدصناپر" رازه بصنمب

 ۰ دننشگ یهابم

 ةدلبزا یزوریفو تلود سیرقروصنم بوم تضون

 دابآ ربکا ةنالخلا رفتسم بوصب روپنآهرب ٌةکرابم

 دندوب هنشاد لامسرا ی 1عا ترضح تسمدج) لالغعا و تدوک شسرپ

 روهنا رب د ٌةکرابم رب تفای شراذگ هینانج هاهکی تدم

 قسنو مظلب ات دیآ لصاح لماک تعص هدش لیاز هیلکلاب ترضح نآ

 لمعلارونسد نآرازآ و فعض بیسب هک ينابنامج و یمنااخ تامهم

 یرودرک ( ن ۲ )



(۰ ۰۳۶ ) 

 سننب دوب هنفریذپ للخ تیابن يناث روشک و یثارر نامرف
 ماجلارس و ماظن ون ژا ار تطلس و تلرد راک هدیدرگ هجوم سیفن

 بتارم زا لأم نارسخ هوکشیب لالقفما و فرهت تهد و دنشخب
 ترسم ربخ دورو راظننا هک تدم برد و دنزاس هائوک لام و گام

 دلاو تیناع و تع۶# لوصح 8دزهب رعشم رادمنا.,ج رابرد زا یرثآ

 یرابخا دنئشاد رادنتا ؟داسو رب ترضح نآ کت و رادقم رپیس

 هاسف 5 3 راثآ و دیسردم رثاونم دومندم ينعهنيا بّهب راعشا هک

 لالخ ردر تسوهپ یم روبظب امویف اموی دوب تلود لالفخاد تکلمم
 هابآربکا ةنااخلا رقنسم زا گیب یسبع دش روکذم هیزاذیمه مایا نآ

 ییشیدنا هدنف و یئار ةبث بارم و راب رد رابخا و قیاقح ءدیسر

 يرادنامج و ينارمكح روسا رد از یلعا ترضح ییرادنخا یب و هوکشیب

 تذوسجح هجار زین و تناد ضورعم دوب هدرک هدهاشم هک یعونب

 يرکشل اب هتفاپ رکذ قبم هچ ٌانح هک شیدنا لطاب شیکدب هگنس

 هوژپ رابدا درخ صقان هوعشیب هاسفا و اوغاب هوبنا یهاپم و نارگ

 تسا سیدناخ ًةبوص راوجاا بیرق و هولام نیشن مکاح هک یبجواپ

 نیئآ ر نیدب تلود رفوج ةربب یب نآ يارگريك عبط نوچ دوب هدمآ
 لبم تبج ننزا و دیددم لیام دوعج و رفک مسارم ءایحا و لوف»

 ردصم وا بناج تیاعر و دم/شوخ ربانب تشرد وا تنطاسب مدظع

 رود رادنپ و لاع*لایخ# هنشگ راومهان تاکرح و هنابدا یب یاهادا

 ثاوص و توام زاو درمشدم لالج و هاج بسکوم هار دس ار دوخ راکزا

 یگربخ یرهوگ ةياسورف و یگردب زا هدشیدنین ماقفنا مارو هاچ

 یمدقرطاخ هابن شیپ هک ینمیزعمرج ] درجبم دح زا یرم هدایز و

۷ 



۳ 
 شیک رد اررثا یزررین تضبن سیا هتنایریمصت يگزاذب دوب رثأم

 کرابم زور و هنتسناد متعنم و مزا یئاررنامرف و تنطلم تیمح
 ةنطنط هک نیدرورف مود قنفاوم هرخال یدامج مچ و تسیب هجنش

 ۳۳روز تارط) اوت یبامداش و یسرخ» تمیص .عنیز .بئوم نازبق)
 ندحابر جاونا اب راهب ریئملاع گنررا زبس هاش و تخادن) ناپچ

 نمچ هاتخأ ات تخارنا رازلگبناج؛ تضبن تیار راهزا رکاسع و
 غاب هاسف یمعاب هک دابن .دب راخ دانع رث زا یشلگ کاملا راد و

 شیکرثا رکشل و دزادرپب . دوب نانسلگ نامدرد فلخان و نانتسب و
 يگريخ هدانسیا لک لمجت رپ بکوم هار رد تأرج ماکب هک |ر ید

 ناهج هجوت ءاول دزاس هدمان هاپ» نایزاغ ماقفدا غیت فلع دومنیم

 هنتخارفا رب ةفالخل| رقنسم بوصب روپناهرب ٌهکرابم ةدلب زا اشک

 تمه دنمس هدومرن چوک ینام| دونج و یبیغ شویج تنادرب و

 نانع کبس دوصقم یوسب دنویپ نامسآ تمیزع نارکی و دنلب

 مظن ۰ « دندنخاه

 تسچتسب ایم تضرن تگنهآب ه تسرد مزعب و باوص یارپ

 داکی نا نامس] هن دنوخ و رب ه دابن تداعس بار رد اپ وچ

 ژودنا ضیف هدش عقاو هورک مین تماسمب رهش ریب هک یزابنامرف غابو

 شیک صالخ) یاهدنب زا یرادهب مایا نیرد و دیدرگ لابق) لوزن

 هنشگرکزور هاشنهش تسحرم و تٍدبرت راظنا دروم راعش تدیقع

 یکی اپلاو ملع و هراقن ءاطع و بصانمشپ ازفاو بسانم یاهباطخب

 نوسک هک سیدناخ راد هبوص ينا-ارخ رهاط نمعم هلمجاا زا دنئداپ

 تدمرع" و برف تلزنم و تیدوبع مدق زارطب شتدارا و صالخا
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 هدومنمادق ترازو ردقلالیلج تسدخا اهندم سیزا لبق و تما ژرطم

 تفطاع بایمک لین و تعلخ 0 و یناخ ریز و باطخب

 باطخ# هلئهور يتخدز یضرم باطخ# دمعگ هاش ددس و دش

 ردپ باطخ» موحرم ناخ رانخم دلو یریدلا صسمش ردم و یناخ

 باطخب یدرشم دمعک ازریم و ملع تمحرمب کی ره و شیوخ

 موحرص ناخمظعا هاو ناخ تغنلم ر هراقن و غوط ءاطع و یناخفلاص|

 نیدااءایضریم و یناخ ر دابب باطخت ينیمع تالصریم ز هراقب تیام
 ۳ را رب ناخمظعا دلو ناخ رخلقم و یناخ تمه باطخت ییسح

 یناخ تعاجش باطخب ناخاباجت دلو میهارپا نرم و يناخ رادپدم

 ریم کیب دمعم و یناخ هللا هبع باطخ یارس گیب )لا دبع و

 ناخ تشنلم داو رادشوه ریس و یناخراقفا وذ باطخ شتآ

 معذص باطخب ناخ اژریم هاو معنم دمع* و یناخ رادشوه باطخب

 زاونهاش داو موصعم ربم و یناخ دباع باطخب هباع هجاوخ و یناخ

 یدول باطخ) يدول رفظم و ملع ءاطع و یناخهوصعم باطخ# ناخ
 هامجلاب دننخاررفا يمان هنلب.جواب زاینما تمیار «نشگ زارفارم يناخ

 یتادنامرف غابرد یراگماک و تلود برف زور ود هانپ ید هاشنهش

 دندوب يرادنخا و تمشح نشلگ شخب. ترارط هدرک ماقم

 لوزن زا هلونب یارس یحاون هدومرف چوک هءرک رد ماشه و تسیبر

 لزنم نارد دش ماقم اجنآ زرر ود و تنفرگ تداعم وترپ نویامه
 هنشگسض وفم راب قباس روئسدب ریدناخ یراد هبوص هک ار ناخ ریژو

 دمحاو دنتخاس صخرم هنخاون لیف و پما و تعلخ ثیانعب دوب

 دش نیعم روپناهرب 8دلب ییحاون ییرادجوفب ررکذم ناخ دامد گیپ



 ۱ 1 ٩۴

 دلو کیب راتات و تفای یزارفارم يناخلدرپ باطخب ناغفا لیوب و
 هفاضاب ناخ راینخب مایا درد و تشگ روماذ شردپ باطخ# ناخهزوا
 نرک وراوس دصناپ و رازه یرازه رد بصنمب راوس دصناپ یههناپ

 زاوس دصاپ يدصناپ و رازه بصنمب هولام راردنیمز زا یمچگ
 یرازه بصنهب هداضا و لصا زا ناخ نیدا) ماسح هلو «للا تمهنو

 17 هم دام وب جرم يتسووم اموا
 نوچ هکنآ ماکنهنیا جفاوس زا - دش ماقم ان[ رگید زور هنشک ترصن

 زا لباطال یاشیدنا و لطاب تالایخ ٌتسوسوب یوفص ناخ زاونهاش

 ناهج ویدخ تعبانم و قاغتا تداعم و تداوم و دابشنا قجفوت

 بکبم یهارمه زا ریبذت ءوس و یار داسن یاضنتاب هنشگ مورحم

 فیاطلب هدنام رویناهرپ ةدلب رد و دیزرویم لابسا و للعت ریگملاع

 زکاسع تفافر زا را فلختو دومنیمتقولا عفد ندم]ر ب رد لبعا)

 دوب لابقا و تلرد حالص يفانم لّام یزوریف تمیزع نیرد لالج

 بای هقیبند شنیزر یار هک یبئآ شناد نیبردد هاشنپش مرجل

 هدومن ثفو تعلصم و راک حالم رب رظن تسا نید و تلرد روما

 تفطلم .چرب رتخا نابات تناخ رموگ یییپم روکذم لزنم رد
 ةدمع اب ار ناطلس ,دمعع دازن الاو رابت یلاع ٌةداز هانداپ

 روپناهرب هب هک دندومرف ررقم ربم خم ردبدت بیاص نایودف

 اضرو تمباتم هاررد یتسیاب هک ار شیدنا فااخ ناخ یرآ هنفر

 ریگنسد دوب یم شیپ رد شیک تدیقع یاهدنب همه زا یثوج

 ار ناشنم فالخ رگید ات هدنراد دبقم روکذم دلب ٌهعلَق رد هدومن

 یمارگ ةدازهاشداب ویاهه  نامرفب هدرگ تیاده و تربع ٌةيامرس
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 دننمهیپ نیرف ترصن لب هلومن اتعح هو ژور و دننخاس

 هدیرت بآ رانکب رتاونم جوک تشیب هودنامزا رذّام رفظ رکاسع هلمچلاب

 تیانعء و مود ییرگیشخب تمدخ تکدد یسیع مایا نیرد و دیر

 ریشمش باطخب فموی دنع*و یناخ جیلقب اطخب لاشفاف گیبلاعثوخو

 یاصرمی زا ذی اکش فص باطخب یر کن هداخپ و ٌةغورا۵ رهاطدمع*و یناخ

 ناخنا داسدلودمحا دمو ناخ دادید اهدلو میحرل) ددعودندخوهناتاهابم

 روسان شیوخ ردپ باطخب کیره ناخ گیزوا هلو تگیب راتات و

 بصثمب «فاضا و لصا زا و تعاخ تمحرهد ناعفآ ناخرصم و هش

 نایکموک تکلس رد هنشگ زارفارس راوس دصناپ یدصناپ و رازه

 دمع*مالع و راکماک یرومعم لصضْعلا وب) ریم و تعداد ماظننا روچناهرب

 بایماکراوم دص راهچ يرازه بصنمب هفاضا و لصا زا کیره ناغنا
 ةدیرن بآ زا روپ ربکا رذگ ر۵ روصنم تایار روکذس هام مهد دیدرگ

 بآم رفظ بکوم لوزن بای ضیف بآ یررنآ هدومن روبع بایاپب
 دزوم پعا تمحرم) کیره دندم زیرمهءهو ناخنلاصا 1 تشک

 ژرر نبرد دیدرگ لابتا ٌریاد زکرم روپ ریگناهج مهدزای دش تفطاع

 رد بصنیب هفاضا و لصا زا و یناخروهن باطخ؛سالرب لفاع نمعم

 ینافصلع" باطخا يزدرك ی اماظن يفاف و راوم دص زابچ یرازه

 یدررهوک - یزید رک - یرود 5 ( ن۲)



۵۴۰ ۶) 

 دننشگیهابم پسا تمحرمب اهدنب زا یعمج ر هنننای زابنما بت

 رازه بصنمب راوس هاجاپ یدصعش ٌهفاضاب يوقلا دبع میش ۲

 ژا ردنام لنک یالاب مهدزارد و دیدرگ دناب رس راوس دص يدصناپ

 لزنهذیرد دش ماقم اجل آر گید زور د دیناهر رپپس ج وابرس الاو لوزن رف
 مالنساپ دوب هدنام مّقع یبلطم ربانب نویامه نامرف هک ناخردابب

 بصنمب هلسنوبب یجاباب و تخورنا رب تاداعم ةريچ لابتا ةبتع

 بصنعب یچگوپ فیرش دمعم راوس دصناپ و رازه یدصناپ رازه رد
 هدش زارفارس تعلخ ءاطعب کبره و راوس رازه یدصناپ و رازه

 باطخب ههراب نامز ریش هبس و هننشگ یگدنب تلرد بایماک

 عذأ ضاو لصا زا و یناخلسدربز باطخ ناغفا تایح و یناخ رفظم

 نجزد و دندبدرگ یهابم و رخلقم راوس دصنشه یرازه یصنعب

 تعلخ تیانعب هنشگهددس ودس یاس هببجوپ تبح رادنبمز لام

 هاحرم رد یطزا صپ و تای یدنلب رس عصرم یسبرواو پس و
 تداعس زا یرایسب و دومن ماقم زورکی ماصنعا یژوریف بکوم هراب رگد

 محارس راظنا دروم تلود بکر ناژودبا فرش و ثمدخ نارپذپ

 راوم رازه رد یرازه ٌهداضاب ناخاباجت هلمجتازا و دندیدرگ هناهاشلاپ

 ناخ تعاجش و راوس رازه تفه یرازه تفه یالار بصنمب

 راوم دص هم یدصناپ ٌةناضاب و پمسا تیانعب روکذم ناخ رسپ

 راوس دصناپ یرازه ةناضاب ناخ رداببو راوم راز»یرازه رد بصنمب

 لصا زا ناخلف دشرم ر راوس دصناپ و رازه یرازه هم بصنمب

 دارم ریس و راوس دصناپ و رازه و رازه هم بصنمب هفاش| و

 روس دص يدصناپ ٌةهناضاب و یناخنریغ باطخب يناردنژام



( ۵۵ ) 

 یرازه بصنمب گیب نیسح و راوس دص راپچ یرازه رد یصنمب

 صحرا دبع دینم و دندیدرگ تمحرم لومشم راوس هص رابچ
 روهت و ناخ معنم و ناخ عن و دش رومان يناخ روالد باطخا

 هگنس یرصدک و گیب تربغ و قداع دمع# و ناخ ربزه و ناخ

 هاردا| هامتعا دردن دیعس وبا دلو نیدلا دیمح و هدروهب نرک وار هلو

 نوح دننفرگ تلود سوت نانع پسا تمحرمب رگید یدنچ و

 زادنیمز : لام"نجرد و. دنتخارفا زاینسا .تساق ".تنلع ءاطفت
 ةغيح تمحرمب هلدح یلت ددع" هجیور رازه رابج ماعناپ رود تدح

 روصخم تایار زکرم ربواابید رهاظ منسیپ دنزفای شزاون عصرم

 الو مکح بجومب هک هناکب رادجوف یسح دیس لزفم نیرد دیدرگ

 هتنابرد هدنس ؟دس مالئسا فرش دوب هدیمر اول رفظ بکومب ارز

 و تعلخ هاطعب ناخبلط راک مایا یرد ژ دیشوپ تّیافع فررشت

 تنوسج و,یارنوداجو ناخ رویت و يارس ناخ هللا دبء و ناخ دباع
 هکنساهپس ردارب هگاسذوم و پم-) تمهحرمب کیره وار منسر و وار

 رگید یههورگ و راوس دصناپ يرازء بصنمب ثدبب یلا رادنیمز

 فطاوء یاورسک هنسیاش بصانهب یگدفب تاود نازارفارس ون زا

 هار ءانثا رد و دش چروک روپلابید زا مکی و تسعب دند,درگ هناماشداب

 بعک مارحا لاثتملا مزل معح بجومب تارچگ زا هک شخب دارم
 ؟رهپج تمدصاخ ریسکا تمزالم تحاود کارداب هددحر دو هدسب لالح

 گیاصرس هدروآ یا میلست و شنروک مدارم و تمخورد) رب دارم

 لیالجت ار وا نابرم» رورپ تمذوطع ویدخ مخردنا نیراد تداعم

 تیانع نوع ینانعمهب اجنازا هنخاون مراکم لیازج ور فطاوع



۰۱ ) 
 عقر نهجترا  یهورک؛ یمضه رد .هکروپ ,.تامرهد عضومب :نوزپا
 یهاشداب یاهرکشا مامت و ناخههاق اب هکفس تنوسح هجار و تسما|

 هدومن لوزن نآ ربارب رد هومک كي ٌهلصافب روصنم بکوم ٌلباقم مزمپ

  تشح هاراب ٌبق هنیارن روچ الان رانکرب و دندیشخب مودق فرش دوب

 ماقرا قیاقح کلک رونکا - دش هنشارفا یزوریف و ترصن ج راب هاج و

 هگنس تنوسج هجار لاح زا یلمج* شراذگب ماقم ءاضنتا مکعب

 هولاهب ردمآ زا دعب روکذم هجار هک ددرگیم اریپ هعفص یبج هدیئارگ
 بیدان و هیبنت هب تفاخ هاگشیپ زا نوج سجوا رد تماتا و

 بوصب تارجگ زا وا ندمآ ربربخ هک ینقو دوبهنشگ زوما«شخ دارم

 هصقب ییجوا زا یهاشداب دونج ریا»م و ناخ*اف اب دینش هولام

 ةسب و تدر را هاررسب هنشگ هناور هلرب صناب هارب لانق و هبراعم

 صاف دورک هدژه شخب دارم و وا نایم اجنازا هک هدورچاک یهورک

 لاح خدذیک رب هک هانسرف ناسوماج و دیزیگ فتئوت هدیمر دوی

 واب ققعم ربخ هننای یهگآ شنمیزع ۱ تمقبقح و شخب دارم

 ریبدت تنادمو یئاناد لامک زا ریگملاع هاشنبش هک اجنازا دنناسر

 هندوب هدوهرف عراوش و قرط ظفح ر هدیرن بآ یاهرذگ طبف یعوفب
 تیار تضبن ربخ "دیمریمن واب سیدناخ و کد ٌدبوص رابخ) هک

 تمیعمج و تشادن هولام بوصب رویناشرپ ٌهکرابم ٌةداب زا تسیآ میقف

 و برحرب تسمه هتصب شخب دارم مبم تیافکب رسک رطاخ
 یاهرکشل اب وا ندمآ زا شخب دارم نوچ و تشامکیم شراکیب
 ةزادنا و نوت ر تمئاط زوخ رد هذ نآ تسراقم بات هک يهاشداب

 داشرا و تیاده بجومب دش هاک 1 فیدجم هن دوخ دادعنحا و تسشکم



 هوا و تی

([ 9۷۴ ۲) 

 یهررک هدز» رد دندوب هدومرف های تالسارم تطاسوب هک ناهمج ویدخ

 هدررچک یلاب زا و تنات رب نانع دمآ یم هک ینمس زا هدورچلک

 لابقا بکومب تفای شرازگ هچانچ روپلابید یحاونرد هنتشذگ
 دم زد لالجا رذ هام نیا تفطاع و تیاهح لالظ رد و تسویپ

 ه دورحاک یحاون رد ماتم راهچ قنب زا دود 3 تیدوسح هجار هصقا)

 یم ۹1 یار زا را هک ددخش دوب یم شخب دارم ربخ راظننا هک "

 هو انا برد تسشدن ربخ هدیرن زا روصنم بکوم روبع زا زونه

 دندوب هدمآرب هدرک یلاخ ار هعلق ب جاوفا توطس میب زا روکذم

 ریشلیا نددذش زا ار هجار دیر .م نیا وق هدش قع ام واب زین

 زاب دوصقم لی یب دوب هدم | هک یهلارب هدورجک زا دلش رایشه

 زا تراسج مدع و تارج م شزیرآ و گنج مزعب اجن آزا و تشک

 رد و نرفا لابف) دوذج تیمسد لزدهکب هدأبرذ رث ارد شیوخ هد

 هر در دد لا دا رکسعم هورک کی ٌهلصافب روپ تامرهد ربارپ

 دزوم و يهلآ تسمحر ز لضف رهظم نیا هلمعلاب دوشهادپ ترصن بگوم

 تین دارن شیپ تقشفش مومع و تمدار لومش یاضنقمب و تعا

۸ 



( ۵۸ ) 
 هنایمرد ناناملسم نوخ و ددرگن هتخبگنا راکدب درگ هک دوب نآ ایلع

 ار وا هدانمرف شیک تلاهج نآ زن دوب هدیمهف نانمهربز) هک

 دندوب هدومن زینس و نراسح باکترا عنم زیگنا حالص دذمجرا جا

 تمزالم مزگ وَ تسدن گنج و لا را ارام نوح ک ط دومرد ماغجپ و

 تلود و تسخب اروا رگا تس ااو رطاخ هان شیپ لیطا ترضح

 یار لو مر ۱ کر ابقا باک دقن هنشک دعسنسم نمدامه کسزالم زعل دیامن ده

 رفظ بکوم هاررس زا ای دزاس دوخ راکزور فرش و راخ#) ٌهیام ار

 نمشد ولاج لامیاپ )لاو دورب تسوا یرظو هک روپ لوح هثساخ رپ هاب

 هک ورنازا تشاد ههاوخت یلصاح لانو نارسخ زج هنشگ لام

 هگشیپ ورورغر تلفع دود دودنا تملظ غاسد خ ۲ ار رورغم لماجت

 وبکما و یبا با قنورب وب روعش و ستاد س یلاخ ریمض

 نادوهجار تلعمج و راصنا و ناوعا ترثگب و دز زاب وس تو ناطیش

 < ذمآ مهارف رابدا لبخ و تلالض بزبح نارد هک راذآ تدالح زوپذم

 تفونبرد نوح و دوم نایصع و تعااعم راهظا هدانمرف و زاب ر

 لزنم رد روصنم دبوع وبدخ دوب هدومن لوزن دوب یزوریف .مایخ
 و تسویپ ییقیب رورغم یار هبت نآ تراسج و تلاهح هک روکذ#

 دربنویئارآ فص رد رفنا نم رذعا دفو ءوعف قفورب رثا رفظبکوم
 مس 0 ۰ ۰ ۳ مس -ت

 رد ناودع لیخ نآ بیدات ر هیباتوروفعم نالذخ شیج نآ ابیامز]



 (؟ ۵

 راکدپ و مزر مزاو" بدترلب دوب رورض و ضرف هناهاشداب تیام شیک

 لأم ترصن جاوفا میس هنخادرپ رازراک و دربن تاسدقم هبهمت و

 بتارمتیاعر بشنآ و زورنآو دندومن لانف و برح فوف«نیبعت و

 یرادرس سادا و یرگهایس و تژرابم طانم هک طابثحا و مزح

 » دندومرف هایم کزوئ و گنج رببدت هدروآ یاجا تسا یرررس و

 تنوسج هجار اب لالج رکاسم ٌةبراس*رکذ

 رفک دونج رب فای رفغو لاکس دب هگنص

 لامپیب رواد تیانع نوعب لالص 2

 یدالد تحد) تلود بکوم ٌفردب یهدزیآ تیانع کفیاس نوح

 یناسا قیرط قیر لابنا دونج وشدنودشویجو دزارفا رب یدصقم

 و مدح کم فولس رد «ک دزاس یدذم نداعس لاما و

 تخد) تیام اتم دی شخ ود هار رس رب یراخ ایکره یراکماک

 ییمشد علاط یرزاب روز ددرگ شنمیزء ار تسج ک یراکژرر هردت ۳

 ء|دعا توخل داب 1 یداسد رابغ ژا و دز دن] رد اپ ژا شدوز زادک

 رصرص زا و دنیشفن شناود ماد یرونف درگ دزیگنا داپن دد

 هاح لابن دریخ دادنب تواقش ناغلاخم رادنپ یاوه زا ۹1 یدانع

 تمیاز یشدالخ گنوآب 2 یلالض لدخ ره و دایبن دنزگ شنمشح و

 گیب هزورنا رب شراکپپ هب يربلد ةربچ هک يرابدا بزح ره و دزات



(:) 

 نزاب رق اکبر اخر زا رجب دگنژنعتوطس و روت ها رم گل

 بکوم هار رد رکشا یهابس همه اب زرر هریت تملظ جوف یرآ
 نآ اب رابغ راعش تین هاپس و دش دناونن دیفس رونا رپم ریگملاع

 یفرط یناشیرپ زج رصرص هاب رذگهر رد رشح ترثک و ماح دزا

 غاز رگ) دنک زاورپ هصق دنلب تمه زاب هک یئاج تسب دناونن
 تساضتق ییهاش راکش کش یب دیامن زاورپیوعد یاوه رد دنمتسم

 وا اب ریشح هابور گ دزدخ رب ریچخ دصقب ربلد ریش هک یک و

 و یشیدنا مک زا ار یبلآ دیزگ رب ابه شنوخ هلاعمال هزینمس

 درورپ تسد و نایز هج نیئا فالخ شم قاغن یفشم یهاوخدب

 بلطلاع* یعمج یزوت ءنیک و یزیگنا رش زا ار یهاننمان فطل

 1 مظن 1 ۰ ناصقن ما لک نیب هاتوک

 دوب ردنکس شعار دم رگا » دوب ربهر لابقا هک ار یسک

 شگناوج تخا صرع دوش + شهر هیاشک یدنم زوربفب

 دوب صخ زا رتهکوا شیدنادب * دوب سک روای. قح هیباتوچ

 تسا مشدعمه شناجرا کاب هچ * تمایگفا مصخ لابقا هک ارنآره

 تسا ید تک اپ دیوم هاشنیش لاح تیفغیک ينعم نیا قدص دبوم

 یب د تراسج ت :روص و 11 تلال ته هگنلم تشوسج هجار هبراعم رد

 نبرف ترصن هونجزا نفنای تمیزه و نید یب رابان نآ یبدا

 هنامجز | زیبای: خیکدب لهاج نآ نوچ هکن] لاقم سیا .نییبت

 زا و دشن هبننم دوب یماکآ و شناد قاطشیپ بانک هک یهاشداب

 مدق رابد) دونج اب هدربن یپ رک حالصب یشیدن| هتوک و یئار هجت

 تکرع- هناهاشنرش تردغ قرع تشاذگ شیپ شیوخ دح زا تآرح



6) 

 لاکم لطاب نآ لامشوگر هیبنت هدز هنابز هناورسخ ربف شنا و هد

 بحاو تنطلس و یتازو نام ة یبئآ د تبمح و یدرم شیکرد

 تصش ورازه هنس بحز مود و تسیب هعمح یرابم دم ژور و دننسداد

 خرچ»اش 9 ماکنه تشپب یدرا منغه قباطم یرجه تشه و

 ماقننا دصقب زوس تملظ خدت رهچس مراچ ٌةصرع رد رهم ربگهلاع گنروا

 ار مالظ شیک رفک نکا هدیشک نیک ماین زا بش زور هریت یودنه

 راونا تیار هام وترپ زا لبل دونج ۳ هبس مالعا و داد ٌمازهنا

 کاپ روصنم و قوم ویدخ داهن یبراوت باج* ور رابف ناطلع
 و ازغ تقبقعلا یف هک دانع و رفک شدج نآ ٌةعنادم دصقب داقتع)

 یفسار 1 و لابتا چاوفا نشیارآ و لادح فوفص ٌهیوسنب دوب دابح

 فم زوم سشد ٌةناختوت ندرب شیپ و نگنآ مصخ رکیپ هوک نااپف
 مکح هداپن شخ» ترصد دزیا تیادع نوعرب لد و هداد نامرف ییکش

 صرع نایب زادگ هرهز هک مزر ياول ینخارفا و گنجسوک تخاون
 هک نابات رهم دنئام و دندومرف تمسا درم نادرم یازفا تربغ و دربن

 ییکزونب هدش راوت کان رکیپ هوک یلیف راوس دیارب نامسآ دنابرب
 و توطم و یبل] دییات و ترصن دواج اب هاسجخ ينيئآ و هدسیاش

 ناقحنسم و لالض ٌةترفنآ لاصبتسا و عند هجوتم یهاشنهش تیالص

 هک ار رث) ترصن لواره و د:دررآ رازراک ٌةهرعب حر هنگ لان و باذع
 دازن الاو ةدازهاشداب رادنقا تیارب دوب رفظ و عثف شیجاا ةمدقم

 ناخ تعاجش هدرک راوقسا ناخلباجت و ناطلس دمعم رابت یلاع

 ناخیدول و یکایوخ دمحاو ههراب ناخ رفظمدیسوروکدم ناخ شاخ

 یروپاج#ب لامج ر ینکد نیدلا ریصندیس ريدول لامک و ناخادرپ و



 اش

 رذاث و یرومعم لضفلا وبا ریم و یراصنا یرابلا دبع و هللا ماهلا و

 صرع ناریلد و لاطبا و نازرابم زا رگید یعمج و یراصنا داد

 یاهدنب يميدت زا هک ناخ راقفلا وذ و دننخاس نجعمناشیا اب لایت

 ناخ دادید اه اب ناخ رداببر هفاخوت لها ژا یخرب اب دوب راوسناج

 رگید و رکاک دیمح و ناغن)داس و ناخیفسد ربز ر ناخ روالد دیس و

 جواب تزرابم ءاول رابت الاو ةدارهاشداب یلواربب رزرپ تسارشنآ هام

 ینادرک و تمعاج ؟دعب هناخبوت مامنها و دننخارف| رب یروالد

 ةدیقعلا نیمار یاهدنب زا هک ناخیلف دشرم  یناشفناج و یشثوک و

 راغنارب رد را مشح ر هاپس اب ار شخ# دارم و دیدرگ ررقم دوب یودف
 و رف دزمانراذ ] یزوریف راغنارجیعرادرس و دننشادزاب راعشترصنبکوم

 دم ماوث تداعس رهگ الار دازهاشداب تمشح ٌهیصان ٌةرغتلزد ةرصاب

 و ناخ رادپچس و ن | عیلط راک وناخ تسمه و ناخ تفنلم 5 دومد مظعا

 رداپب ربم و ناخ رانخ* و ناخ خ رادشوه و ةریدذهد یر م ردنا هجار

 سوپ دیس و زیزعلا دبع جد و ناخهثثلم وروکدم ناخ ردارب لد

 تن دل ِ». و

 یروا دنک و تزرادهب فرطنارد هرهاق دونج زا رگید یعمجو دفمهم
 یلاخ یضذرم هانپ شمار و تساهشب شمناا یرادرسو دنفشامگ

 هلودلا دامنعا ریبن دیعسوبا دلو یدلا ددمح و راپب ددس هنفای ضیوفت

 نٌشا«صالخا ناب 9 فذدشير دعم وا اب صاخ یکوح نامزالم و



(۳ /) 

 دوعسم و روهنار  هیگف- همتانهگر و هینومب هگنس یرسیک و یکشبوخ
 یهورگ و یروپاج# فبس و راینخ لداب و روصنم دیم و یلگنم

 نیرف ترصن بکوم نیمی بذاج رد ندئآ تدالج نارزالد زا رگید

 ناخصاوخ و هناخبرت لها زا یعمجاب ار ناخلکش فم و دندوهنحوط

 رار متسر و یار وداج لثم ينكد ءارسا زا یخرب و هایهور ردنکم و

 حرط وار بسی و یجوئیب و یجایاب و يجاماد و ناخ دنمنلود و

 رک و ددر ودبعب هانپ رفظ دونج یلوارف و دندومرف پچ تمد
 تنسودو یارم ناخ هللا دبع و ناخشابلزق و هالا دیبع هجاوخ یبلط

 یعمج و گبب زادنا دعر و یچکوت کفیرش دمع و را ردارب گیپ

 ةچه ام وتشگ ررقم راکش هلمع و نلوارق رمز و راک نادرم زا رگید
 ویدخ ینیگ هدومن عولط لوف جوا زا ناش دیشروخ ناشن ترصن تمیاز

 را یلدرپ و تعاجش رهوج هننام یلزا دییات و ینامسار ف اب ریگهلاع

 تمباث راروالد و صاخ یاهدنب زا یعمج و دنتفرگ یاج رکشل بلق

 و ناخ مبلقو ناخروپتو ناخصاخم و ناغلاصا لثم صالخا تمرد مدق

 در يکشيوخ دمعم گرب و ناخ ردقلا وف و ناخ ریزه و ناخ رهوج

 دلو هگنم تنوکیب و یگیبروف مبهاربا ریم و . ناخ رارازم و ناخاریغ

 تلزوت ریم گبب راب ها او هلیدفب نا هداه لاس رنس وار

 ه ظن « + دننشگ تداعس بایماک بأم ترصن باکر رد

 راسی و نیمی ار رفظ هاپم » راعش لکوت هاش" تسارایب

 همهلکوتلد و لدنتهمه « همه لمع" و تابث یهاپس

 يجونم.( د ۲ ۱)



[ 6:۳۶ 

 منع لالج بکوم زازنه ربخ هگنس تنوسح هةجار نوچ هلمچلاپ

 تبایم و رهق بیپن و تبالص و توطم همدم دینش لانق و هبراع#

 تلالض لد هدنگنا شنابث و ربص ءانب رد لزلزت هاپس قیفوت هاشنپش

 بولغم ناج ناکیادخ لابفا تلوص ز ناش تلالج ریثات زا شلزنم

 هدش بارطفا و فوخ دونج شوخلمد و یاره و بعررفل

 یعاب گنر و وبز یرایتسدب زور نآ و دنک ینتولا عفد هک تساوخ

 هلبح" نشقن و دشیدنا تسرد ٌةراچ ار دوخ راک هنشگ گنج قیوعت

 ۰ تیپ ۶ » هک ینعم نیزا لناغ دنز ب] رب یربوزت و

 ژاب هوعص ًةبل مدپ ددرکن » زابهاش دنک یدیص کنهآ وج

 نویامه تسدخب ار دوخ لیکو مامت ان هشيدن) و ماخ لایخ نیاب و

 نابزب و درک یگدنگنا رس و تسادن و یگدنب و زج راپظا هدانمرف

 راکیپ و مزر ٌةیعاد ارم هک دومن ماغیپ راسکنا و تنکسم

 هکلب هذ راعش ترصذ بکوم اب تراس و تآرج یارای و سد

 مراپس یمن یفیرط صالخا د يگدنب زج و مراد تسزالم ؟دارا

 ی هدوشخب هدنب نیرب مرک و لضف ياضنقمب ناهج ویدخ را

 تلود ٌةيامرس ار تیدوبع طاسب لیبقت هدمآ دنیامن دربن تمیزع

 ماهلا روص زا هنسویپ ریگهلاع هاشنپش ریذم ی ک اجخ زا مرامشیم

 دندومرف باوج هنشگ طقنم را رطاخ نونکمب تسا ریذپ شقن

 ینعم گنرد و فوت ما هدش راوس یدنم ژو,یف و یخرفب نوچ «ک

 هلیح ٌةدیاش زا یلاخ و نررقم ينسار و قدصب را راتفگ رگا نرادن

 ناخ هک دیایب ناغنباجن شیپ اهنت هدش ادج رکشل زا تمنوسفا و

 ناشیا و درب ناطاسدمع»# رابت یلاع ةداژ هاشداد تمدع) اروا روکذم



 زا زوم با

( ۱۵ ) 

 نآ املا یوچهنیامنشمیارج ءافعتساو دنرو فرشا تمزامب اول
 تشولا عفد رب ينبم و ربوزت و رکم زا یشان یار هری شیدن)

 هدشن رهاظ نازا یرثآ تشادن یفسار غورفو قدص مزاج ریتم

 رفک تشدب هنشگدربن یابمو هاصفر گنج دام]و هانسرفن یباوج

 بفص و رکشل بیترتب ر تخارفا رب تلامجو تآرج یاول تلالض و

 لواره رادرس ار یافت هتخادرپ شووخرثا تکن وفا یئازآ
 دذگم لدم راعش تدالح یمان 1 دمع نادودجار زا یعمج و تخ اس

 نثر و تراردنچ هگنسرما و هلیدنب هگنس ناج» هجار و هداه هگنس

 مظاء| رگید و هلاه هگنس ب نهوم و لایج سا دلاو و و نجراو زوبنار

 موحرم ناخللاص)دلو ییسح ناطا- ویرغش  گرب لایش اوخوا ناتویحار

 نبدعتج وفنآرد یهاپسبلطراکم درو يه اشداب ردتعم یاهدنب رگپدو

 مامت اب دوبمه ٌناخبوت ةغوراد هک ار رکشل نآ عیشخا کیب ردابب و درک

 رگید یعمج و ناخه"اف شیوخ گیب يناج و یهاشراب ةناخاوت

 و گدب دمعم و ناخ صلخ* و تشاد زاب رکشا فص شیپرد

 ششم یلوار هد دزدوب نارود یی راز نادهاد- ژا 11 ر یگدب راکداپ

 وعدید رک یسوزا یمنی ارترواعاز نهدروگ وروگ ساد سیبم و
 ناتووجار اب لوخ و دوهد زر گرم شمدلا زد سه 2 نوالح ناد دووجار

 ناتوهجارزارگبد یضعبو دندوب شیب ر اوهرازهودزاهک شبوخ شیک روپت

 لوف رد نآلاثما و روکسادلهنیب ةجار دلو مدهب لّدم يهاشداب ٌودمع

 وا موک ناد دود حار جیمج ار ر هی دوسلم هگنسیار هحار هنفرگ رارق

 و رااس دیس و ههراب ناخ ریش دیس اب ار ناخ راخلف ۱ و لوت ٌهنمبم رد
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 ( ض )

 هجار ر یجومرپ ر یجولام و داد یاج هرسیم رد ار نارادبصنم زا

 تشادگ لول ها گنج) اکیدزن 25 ودرا تظداعمب ار هلبدذب هلذسیجید

 داتنا قافتا یینثن یقالت هتشذگزور زا یرهگشینپ هصقا دیورگ

 زورفا شتآ هک, گنغت و پوتو ناب ینخادناب نیفرط زا تدذن

 نفر هدفر هدش زدن لادح و برح ٌجماکنه تم گنج گرفتم و مژر

 همظن * تفرگ اب شوک و ششک راک و تفای لاعنشا لانق نارین

 زیخلسر دش رادیدپ ینفگوت « زیت درک ار هنان .شتآ اب

 دذیسنوح (شرهوح احز یئسجهک ٍِ دخل شت] دش ار نیکغیت نانج

 لاسی و هدسل کس هنسداش بیذرت و مامت فزونب لابفا رگاسع

 هنسه| هنسه] تصسیئار| هبسبئا و یئامزآ مزر نونانهعلانچ هنمار]

 رم ءءانبرد هنخر ناب و قودنب و ربث برضب و هندم] یم شیپ

 یعمج رابدا بکومنآ لواره زا انثا برد دندنگفا یم ناغلاخ*

 ۰ مظن * هوخ تدالج روپفم ناتوهجار زا ریثک

 وز تک و لد سا ریشمش وح 3 وح گدحو لهاح و شکرس همه

 عادتا مامت اب شیک تلالض کاب یب موق نآ یاسر و اهدمع رگید و

 ناج زا قلعا تسد و هنشارثا روهت و لهج تمیار شیوخ هاپس ر

 هکنا اب ناخراقفلا وف و ناخبلف هشرم دننخادرپ زیذس و گنج)



۳ ) 

 ماصنع) تصسد دننشادن ناقلاخ« موج و تریک روخ رد یجوف

 رد رارف و تابث یاب و هدز نابج ویدخ لاوزدب لابقا نینملا لبعب

 و رادسپ را ۵ و رنیک ؟ زا دع) و دژزفرن اح زا هنشاد راونسا راذراک صرع

 دوب یناشفناج و یرگیهاوس ٌبترص یابتنم هکرامشیپ شال و یعس

 ؟رهج تداپش ٌةنوگلکب هدومن راثن ناج دقن راو هنادرم ناخفلق دشرم

 يدب) تایح ٌهیامرس دیواج یصان کین زارحاب و تخورفا رب تداعمس

 هک نانتسر الف شوج . سیمان نازل نرجن اب یافت اقفلا قدی و
 دنبنیم کالهرب لد هدش :دابپ ناپس| زا دوش گن گنج راک نوچ

 تمیزه ار میذ کمبزع خور و مال تابث یسحب تاثوا رثکا و

 تدالح ر تمه یاپ یدودعم اب هام دورف بسا زا دنهدیم

 داد و درشنا اغو نادبم رد تداهش و یئورخرس لبن هصقب

 تابث یوگ یگدادرم رهوج هانومزا نارد »داد یرباد و . تعاچش

 راسخاش زا یمخز لگ هچرگا درب لاثما و یارقا زا للقتعا و

 یهاشنهاش ترضح یالاو تاپحوت تکربب رکیل ددج یدرم

 یمیا کاله تیسآ زا یهاوخ وکین و هاقتعا سح یسایم و

 هدش رث هربخ لاح نیا عوقوزا رورپ تلاپج رهگ دب ناتوپجار دنام

 بکوم لواره رب يعامنجا تشبیه نامبب ده ک نویامه ٌهناخبوت زا و

 و شن» تلاض لیخا [ لواره زا رگید يعمج ر دنتخات روصنم
 نانخب هریت نآ دادما و کموکب زبن شمنلا و لوف رکشا زا یفوج
 و رابث ااو ؟دازهاشداب تسودپ رد میظع یگنج *دروآ ۳۹ هابن دب

«۳۳۳۳۳۳ ۰۷ 

 ناخ ردقلا۵ف ( ن ) ٩



(( ۷۷۸ ) 
 دوک دننام هوگش نودرگ بکوم لواره نارداهب ریاس و ناغبایف

 راونسا تژرابم نادبم رد رارق یاپ هنفرذ اج زا هورگنآ ٌهامح بالیسب

 نآ ٌهلباقم و هةعفادمب تساهش و تممه یوزاب یوریذب و دننخام

 بآم نارسخ مبفغ دونج هچرگا دننخادرپ یبئ] تلالض ناروهتم

 رابشتآ غبتیکیل دادبم باع*جاوف) مکارت زا های یهوبنا و ترثکرد
 تابت لخت دنچ ره و دومنبم فطاخ قرب رک راعش رغفظ ادهاج#

 داپ ام) تشاد مکعم ٌةشبر یک" نبمز رد ءدءا لالغثسا . لاهن ر

 ناج کوان دوب فصاع حایر ماقم میاق مالعا یزوربف نازرابم ٌالهح

 تسج یم تسش زا اظُحلب اضف ریث نوح ایه صرع ناردل۵ انس

 تسکش یم ادع) رمرب هماک دوخ زا افو نادیم نانسدکبس نارگ ژرگو

 اوه یور كان ریش دوب زاورپ رد امک ةناخزا ریت رپ زیت باقع یمب زا
 ندگنر نیدناعم نوخ زا نبمز هکسب و تشادذپ یم نافسین

 *) تحاس )ر هاگمزر صرع هابقشا یور ژا نیب طلغ مهو دومخیم

 2 مظن * ِ * تشاکزا

 یراشد یدرک ژردح لادنص همه *» ناور ودنه یوس نوح ردت یدش

 دوب رانز هداج نامهرب یدز * دوب رک رد غیت سید ربب بز

 هنخاوآرد لابفا دون اب میظع تدالح و مت موج: ۳ ۳ نوح و

 تشگ . رایابن تو دادرش ردصم !ددسر رد شمللا ن را رد اب زین ناخ

 شخر پچ تسد حرط نارداوب اب ناغفکش فم نیمه و

 میدگتمب | درم یاهششوک و درک هلمح ناغلاخرپ هزخیگنا یتعایش



 

) 7:99 0 

 ودره شوک و شالت ةراظن و تدالج و یعس 8دهاشم و دندوب هوکش

 تأرج تداز شیک تلابح ءدعء| هک دندو ق نو> دز لوسرغب»م هورگ

 یئور هریخ هنشاد رب ناچب الب کوان و رهف غیت ٌهمدص و هنشاردا الیئساو

 کموکب نیرق ترصن بار ناسژالم اب هدومرنرک ار یتاذ تلاسب

 ناریاد و راپسناج نارداپب و دندیدرگ هجونم نیئآ داپج نازرابم

 تاعا میب دندوب راد و ریگ مرگ راکب ان ناذمشد اب هک ار راز رک صرع

 هئدیمر کیدزننانج هدیشخا! توق داد !دخ لابق) یورین و هادما و

 « اتیب ۰ تمودپ لراربب نویامه لوف هک

 دوب هدنام افف زا درگوچ روبت * دوب هدنار ییکشخر را هک یئاچب
 لالج و تسظع راونا وترپ هک یهاننداب هوکش و تکوش راث] زا

 تآرج یوزاب هخدسکش تمه تشپ ار تدتاع دب ءادء تس یمهلآ

 رعشل نابزاغ هبدرگ یریاد و یردلاد ٌدیام یریگملاع غبث رهوج نازا

 قرب ٌهلعش ناب و دزینم تملظ »ادس اب ک زود لیخ ددداس زوصخم

 لانق  شخوکب لالض ةقرف و فلاخم هورگ اب دزیوآ یهایس رد هک

 دننام ار ناشیک تلاهج نآ ناغس یرعطو ره مش برضب هنخار] رد

 ودع غیب ناس ددشروخ و دندخاس ناشیرپ ۳ قرفنم یشعنلا تادب

 کاخرب هیاس یوچ ار زر هربت رثخا هب ناودنه زا یرایسب زوم
 0 مظن » » دندخا|دنا کاله

 گنن و سومانب ناجزا دننشذگ * تگنج رراکیپ هب ناتوهجار سبز
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(۱ ۷۹۴ ) 

 راوح زیرگ هار هتسب دش هک ه رازرک رد تشک ردقنآ هاتف

 تخوم :دنز وچگاج یودنه نازک تضخورف رب یشتآ داپج خوتاز

 دب) ات هک دش هنخبر سید یبراغک نوخ نادنچ نیک نادیم نارد

 هدامآ هنشک زا هدشپ ردقن]و دیور نوگ هلال سبمز نزآ :تتدک اب ژا هزبس

 ناهلاخسصب زا دبوچ همعط تمایق ات يداو نآ سغز و غاز هک تشگ

 داهن زاغآ یدنک ماقننا غیت مد درک ادج یت زا رس ار ماجلا رس هربت

 زا رجاخ زبت نابز دیناسر ادعا ناج شرگب انن ماغیپ هک شب و

 « مظن « » هانفا رک

 برح تل هانفا دوخ راک ز * برضو رعطصبز یهاوخ هنیکنارد
 تسمنابیرگ نوچ دش هراپ ةرز * تسد ز دش نامک هنهکش ریث وچن

 یرادوریگنانچ دنویپ تراقش هورگنآ اب دنمزوریف نارداپب هک لصاح

 نآ ةراظن زا ار مارهب ماشآ یوخ کرت هک دندومن يرازرا و .دندرک
 یوخ دنت یودنه و هنام تلجخ ماین رد توطح خیت تلوصو رپق

 دمآ رب رسب تریح دود يروادنك و یریلد نآ ةدهاشم زا ار لحز

 هگنسذاجم و هداه هگنس دنکم امزآ درم زینس و الب زدخلمر نیرد و

 هگنسنهوم و الاهج سادلاید و روگجراو روپتار هگذسرثرو هیدوسیس

 غیتب دندوب رکشل نآ نایعا و اهدمع ر ربتعم نارادرس زا هک هداه

 م۵ع ببج رد ره راو هناردرم راعش رفظ نادهاج* راب شت] رادبآ

 ةوزپ لطاب هورگ نآ یاروآ مان زا هوبنا گقرف و ریذک یعمج ر هندیشک
 تبالص و دوش ٌهبلغ زا و دندبزگ انغ کلاسم ناکلاس نآ یهارمه

 اول رفظ هاشنهش لالج و تمظع رف نآ ؟دهاشم و اشک ینیگ بکوم



 لا
 ملع و لبط و مشح و لدخ اب ميئلمينغ لراره زا تواردنچ هگنسرما و
 رارک ع,دره یا و دنیناد ور راژرک ٌهکرعم زا راکیپ و دربن ءانثا رد

 هنتفانش دوخ ناطوا بناجب هدرب ردبراب هفتف ٌهصرعنآ زا یتسه تخر

 بناج زا دوب ارآ فص اریپ رفظ بکوم راغنارب رد هک شخ# دارم و

 ةنخبر دوب ارگ تمیزه .رشبح نآ بقع رد هک ادعا هاگنب رب نیمی

 هورگ 1 عقوه یب تکرح نیاب و ثخادرپ جاراث و تراغب

 يقوج زا و تخام لزلزنم و برطضم ینخآ ار لهاج "روبقم
 یجومرپد یجولام وب قلعتم ابنآب مینغ یودرا تسارح هک
 هتنات رب زیت ریشمش زا ور و زبنسو گنج زا خر هرواین تسواقم بات

 رود ریبدت و تحرد لقع هک هگنم یبید و هندرک زبرگ تگنهآ

 ارواو تدر شخب دارم شبپ هدمآ رد دابقنا هار زا تشاد شیدنا

 دش هارمه را اب هنخاس شبوخ مذم عفص ٌلیسو و میارج وفع عدفش

 هجار پچ تسد زا تکرح نبرد شخا دارم رکشل روبء نوچ و
 هایس تشذگ هذتن لیخ رس نآ لوق کیدزن زا و دوب هگنس تنوسح

 راخافا داد يرر شنم تراسج ءادعا اب يشيزيرآ هلمجلا ین اررا

 هلباقمب دندوب رابدا برح آر اسب تمص رد هک رگید یدنچ و ناخ

 دننخاتمدع بناج» هوا ود اجد* تأأرج زانکب و دننخادرپ هعف)دم و

 لابقا یورین ؟دهاشم و لاعب| ٌهظحالم ,زا هگنس تنوسج هجار و

 شیک رومت راتوهجار و رابت گزب يايجار باد فالخ رب لارز یب
 راکژور ؟رهچ رب راع لین و هدیدنسپ دوخ رب رارف گنن راثآ تمابث

 یجوهرت .( ن ۲ )
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 ةرقِب هک هدشک مین یمخز نانو دجار زا یدودعم ای هدوشک دوخ

 * تبیب # تفرگ شیپ سطر هار دندوب ترصن رکاسع فیل

 ترخیسک :ینارگ زا رانز هک * تخبرگ ناساره و کانمبب نانچ

 کیان فدم اب ز زدن ٌاسر ارد هک يهاشداب رکشل ریاس و ناخهساق و

 تابح دقن ندردآ رب و دندریس رارف هر یهاک ":ماکب دندوپ هنشکن اضف

 جوا زا رغظ و ین لاف نویامه یامهو دندرمش تمینع هکلمم نازآ

 دهاش هدش رثسک هیاس روصنم تیار عتصترم یبلآ تابع ر فطل

 لومذ لامج لالج بکوم نآدهاع۴ غیذ نی رد یزورید و ترصن

 طبض دیقب مینغ ِِِت هدارخ خ و ةناخوت عومجو د 5 نی

 ردرا و ناماس زر لاومآ همه هدمارد اول یزوریف تلود ءایلوا فرصثو

 » مظن * * دش رثا رفظ رکشل جاراث نافلاخم هاگنب و

 هدندش )دعا هانی جارادب « دوش اجمث ز غراف وچ نآربلد

 تشاذگناماس و درب ردبرس نیمه * تشاد رای رکا تخ)یسک ی مشد ز

 انح رد اپ و تسد رهلمج نوح *» اپ هاب ّ دمآ ردنا تصسدل

 تسدب ار سسعدنفا هک ینسمر > * تسملیف ترطره زا دمآ دنب هد

 هاشدهش ریگملاع لابما ٌهامح کی و ریشمش یوربآ ةراشا مدذپ هلمجلای

 یاهجار مظاعا هک نارکیپ یشیج و نارگ يرکشل هنوگنیزا و دیدرگ

 ةناخوتو دندوب هدمآ مهارف ناردناشن تدالج مع نار|درم و ناتسودنه



) ۷۲۳ 

 ينگنامصخ و ینسدربز یورینب دننشاد هارمه راکبپ و مزر تاوداوراد

 یاز» هدروخ یشحاف تسکش نینچ يا نامز ویذخ یالر علاط

 هننناب شیوخ يبلط لاعمو تلاپج شاداپو یبدا یب و تراسج

 ٌةصرع زا یناجمب رارف يدرم یاپب هک ینایهخژ زا ریغب هچنانچ
 زا یراوخ و یلذخ ياوب رد زین ابنازا یعمج و دندرب ردب رازرک

 رازه:شش ببرف دندرپس برف آ ناجب ناج یراک یاهمخز بیسآ

 ةراشاب ناکنشگ رب تخا نآ ناکنشک و نلوذخم نآ نلوتقم زا سک

 « مظن « « "دما رد هلدعت و رامشب "الاو

 تسو تم )دن ارصک میلفیینچن « تسصکشو ّس ممراث تس یفیگب

 هدنش ینفاصم رد ریس نتوگ هن « هید میلف نرینچنیا هرز مشج ۸

 رهوگ عبنم یببلا ؟دیزگرب يريا تشرم یسدق تقلخ هک اچنازا و

 یروز ببآ هک هنخبرگ رکشل بناعت تسنوفن رهوج ندعم و تورم

 نارالاهب :درکن زیوجت دندوب هنخ؛ر یموما یب کاخ رب یدرم

 عنم تس یشک زجاع ةوبش هک یشماگت مسرزا هک ار اول ترصن

 8 ام و يرورپ نید لامک یاضنقمب زین و دندومرف

 نارد هک تسویپ ذاغذب عاطم ملاع مکح تسنوپامه تلبح نشر رس

 وا نوخ زا تمسد «داد ناما ناج) دنبای ناملسم ارکره اغو ةکرعم

 دندرگنییملسم سومان و ضرع ضرعتم مینغ هاگنب و ودرآ زا و هنرادب

 عیمج رد هک يدزيا تیامح و ظفح ددم و یدمرس لابقا یمیب و

 تلسا نرت با .تلود ناهاوخ وه لاح لماش نریدایم و کراعم
 نیدنچ دوب رایدنفس) و منسر ةماذراک ریظن هکر از راک و شزبرآ نیرد
 نادهاجت ماقنناو رد غبذب ناملسم و ناتوهجار زا يمان ءارما

۱  
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 مان و روصنم رکشا ناردرم زا دنتشگ لارز و افن دروم لّام یزوریف
 تناب رکذ قبس «چلانچ ناخباف دشرم یاوم دوعسم دونج ناروآ

 هلبهور ردنکس و ناخ راقفلا وف ریغ و دشن فلت صرع یسک رگبد

 ار اهدمع زا یرگید روبئار هگنم ههناذکر و زیزعلا دبع چیه طب

 ترشکب زیزعلا یععی دیش دم ترصن نایودف ندزا ددسرت مخز تنبل[

 مخز کی و تسیب یبلط راک و تمعاجش یسح و یناشفناج و هدر
 ترضم زا یتدیقع وکیذ و تسرد صالخ| تکربب کیل دوب هدش)درب

 ویدخ تایانع و فاطلایرتسگمهرمب هدنام سیا کاله رطخ و یناج

 شونب شین دیئارگ ماينلاب اهمخز نآ زاون تسود زادگ نمشد

 رفظ و تن عونو زا دعب هصقلا دیدرگ لدبم تمهارب .تحارج
 زام راک رشخ؛ ترصن دزیا هاکردب زاین تصسد رورپ سید دیوم هاشنهش

 دندینامر میدقنب یهانتسان فاطاساپس و یهلآر کش تادج» هدرزآرب

 یاون و هدخارفا یزوربب و تمشح جواب یزوریف و هبلغ یاول و

 لالج ةنطنط و لابقا تبص دننام هناپداش هکروگ و ین سوک

 ژوس مشد علاط وژرریف تخا سیرف هنخاس ار ؟ .یدنلب ضیوخ

 عضوم رد و ةراشاب و دوب هارمه تکدنح رد ۹ یرصذخم ناخن ودب

 نامزالم اب اجن[ و دندومن لالجا لوزن دندوب هدرک اپ رب مینغ هاگرکشا
 دعب «درازگ تعانج# رهظ زامن تماود دونج نادهاج و ترصن باکر

 زاین یرر زا ار یربک تبدوم نیا ةنارکش تنس و ضرف یادا زا
 میلست هدینر وب طاسب زعب اهفبا شخب دارم و دندرک |د) هناگود

 هدروآ دیر ةدسب دوخ اب هک | ار هلیدب هگنس یبید و دومن صف دابکرابم

 تلودر ه درک شردص#ت وقع ساملا هناهاشداپ محارم یمایم ژا دوب
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 مامت یهاشنهاش ترضح ر هین|درگز یاف تیصاخ ریسکا تسزام

 یلعس یودرا ندیمر ربخ هک برغم زامن زا دعب هدربرسب اج زور
 تداعم برق دسر فرشا ضرعب الو ةناغنلود :ندش هتخارفا و

 کی تفاسمب هک هوکش نودرگ رکسعمب هدش راوس رثام رفظ رکاهع اب

 و دندومرف"ينازرا لوزن فرش درب هدش عقار یحاون نامهرد هورک
 نبرد تلود یابلوا اب تقفاوم و يلدکي یعودلج؛ ار شخ دارم

 هدزناپ ماعناب هدومرف ينابرپم و تفطاع راظنا دروم یناممآ مینف

 ایاطع رگید و رکیپ هوک لین ریجتز راپچ" تمحرم و يفرش) رازه
 دنلب رم و تمظع نشلگ لاهث و دندیشخب صاصتخ| زع بهاوم و

 ارثاطلس دمع" ردقیلاع هدازرهاشداب یدنمجرا و تداعم طیحم رهوک

 راومرازه :د یرازه هدزناپ بصنمب راوس رازبج یرازهینپ ٌهناضاب

 رهاظ روکذم هام موبع و تسیب و دندومرف تمحرم راظنا لومشس
 یهورگ و دش یزورین راونا علطم نویامه لوزن وترپ زا ردجوا ؟دلب

 و شوک ردصم لابتا دربن نیرد هک لگس تدیقع یاهدنب زا
 بایسک هدش فاطعا و فاطلا لیالج . دروم دندوب هنشگ يناشفناج

 تملخ تعهحرمب ناخلباجن هلمجل] زا دندیدرگ هناشداب شزاوف

 تیانع راون حرظم هیپرر کل کی ماعنا و لّیْف ریجنز ود و هصاخ

 باطخب نالفنلم و دن باطخ الاو رالاس هیس رداهب ناناخناخب هتشگ

 تعاخ تمحرم و يناويد ردقلا لیلج تسدخ و یناخ مظعا

 بصنمب هفاضا و لصا زا و هراقن و غوط و الط ژاس اب نیر صاخ

 رخنقهو تخارفا رب رابنعا اپ راوم دصناپ و رازه رد یرازه رابچ

 و ينامزناخ باطخ: دوب لابت) بکوم یشخا ربم هک شردارب ناخ
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 هک بسح نیدلا ءایض ریم و لیف ریجلز کب و هراقن و غوط تیاذم

 و يناخ مالما باطخب دوب هدش رومان يناخ تمه باطخ) قباس

 دصناپ یدمناپ ةنافاب هیپور رازه رابچ ماعنا و پم) ثهحرم

 ناخرداهب و زاوس دصناپر رازه یدصناپر یرازه هم بصنمب راوس

 ژارفارم پما و ثعلخ ءاطعب ناخ راقفلا وف و ملع و پع) تپافعب

 یناخ هلودنز باطخب یروپ اجیلب یزاغ و لینو پما تفحرمب ناخ

 ناخدلطرعو راوس رازه رابچ يرازه راهچ بصنمب راوم رازه ٌناضاب و
 زوم ارازه راهچ يزازه رابچ !هبنصنمت :راوم ,رازه, یزازج هفاساب
 هص ود یرازههفافاب جرات دیاع و هپما ةس و هیسا ود راوس راه هلمجتازا

 ناناخناخ دلو ناخاعاجشو راوم دصنتفه یرازه راهچ بصنمب راوس

 زاوه رازه یرازه ةفاضاب و پسا و تعلخ تیانعب رالاس هیس ردابب

 باطخ# یروپاج نسمحرل| دبع و راوس رازه رد یرازه هم بصنمب

 یيرازه هس بصنمب راوس دصناپ یدصناپ ةناضاب و یناخ هژرش

 ردپ باطخب یراصنا ناخ دیشر دلو هللا ماهلا و راوس دصناپ و رازه

 راوس دصناپ یرازه ٌةناضاب و ملع و یمعلخ تسمحرم و شیوخ

 هدسا رد راوم دصناپ هادح نازا راوس رازه هم یرازه هم بصنمب

 هگنس یبید و ملعو ةراقن یاطعب هریدنهد نصردنا هجار و هچم) هم و

 هراقن و پس تیاذعب .ناخ؛دول و پسا و تعلخ تمحرمب هلیدذب

 و هراقن تمرکم و یناخ گنج میان باطخب هایهور میقف رب ملع و

 لیعمما و راوسدصناپ و رازه رود بصنمپ یدصناپ ٌةفاضاب و ملع

 یهدصناپ ٌتفاضا و ملع یاطع و يناخ زابناج باطخب يگشيوخ

 باطخل یدول لامک و راوم هدصشش یرازه رد بسصخنب راوس لص



) ۷۷ ( 
 نصناپ یرازه واد بصذمب راوس هرص ود دصنابپ ٌةفاض) و یفاج ننه

 یهصنایٌعفاض) و یباخ رادنیو باطخب) یکشیوخ تکیب لب و راوس

 تمحرمپ ناخ یضترس وراوش دصناپ یرازهرد بصنم) راوس هدصود

 زاوس د.هذای یرازه ود بصتمب ٌهفاضا و لصا ژا و پما و لدف

 زاوس دص یدصناپ ٌةنافا و يناخهالخا باطخ؛ یعشیوخ دمحا و

 یناخ رکک باطخب رکاک ددهح و راوس نصناپ یرازه ود بسصنمد

 گژوتر بم تکدب دمحا و یناخ یلگنم باطخب یلگنم لوعمم و

 باطخ و ملع یاطعب یزاین لبعامسا و یناخ ردشقلا ودذ باطخ:

 هدمح و راوس دصناپ یدصناپ و رازه بصنمب راوم دص یدهئاپ

 نیعم هولام ٌهبوص یناوبد تدخ# نالک هجاوخ و هنشگ دنلب رم

 هناضاب و بسا و تعلخ تمحرم و :یناخ تیافک باطخب هنشگ

 ژارفارس راوس هرص ود یرازه بصنمی راوس هاعب و له و یادصشس

 لین و پسا و ةرخاف تعاخ یاطع و یگحار باطخ دوب هانایرد

 لومشم دیراورس ر اوشوگو عصرص هعدحو رجلخرمکو ریش هش و هرششدزاس اپ

 ناخ تیافک هارمه هک تمای .طو تصخر هنشگ روگ انوگ محارم

 رادنیسز هگذسیوس و ددامت مایق یهاوخ تماود تمساح مهارمپ

 هگنس رسا و عصرم یکهدکهد و پساو تعلخ تسانعد تدپرب یبباک
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 هلیدنب تدیح و ریشمش و پعا ر تعلخ  .تسرکهب رورت رادنیمز

 یرازه بصنمب ناغنا تاود و هنشک یهاب»م تعلخ و پسا یاطعی

 نارادنیسز رگید یینچههو دیدرگیگدنب تملود زارفارس راوس دصناپ و

 ژا یرابسب و هندش هناهاشدهای تاغدلا حرطم زر تایاذع دروس ةولام

 بصنم ًهناضاب تلرد بکر نامزنلم و تنطلس ناتس] یاهدنب

 حرطمملع و هراقن و رپس وریشمش و لیفو سا زا هینس یایاطع و

 و تخب ينومنهزب هک یهورگ زا و دندیدرگ مرک و لضف راظنا
 بایماک لالج ٌةبنع مالئساب هدش ادج فلاخ لدخ زا قیفوت تلالد

 یناخزات هکب باطخ) یجاح روصنم فلخ ناخصلخ" دندوب هنشگ

 تا و تعلخ یاطع و راوس هدصناپ و رازه يرازه هس بصنم و

 علل ریغفب تفورعم دومعم نیدلا فیم و هیپرر رازه تسیب ماعنا و

 و یناخ فی باطخ و تعلخ تحرمب موحرم ناخ تیبرت دلو
 ناشگیبدمحا ةریبنرگ دای دوعسسو راوس دصقه یدصناپ و رازه بصنم

 کبب هحا رشیوخ هچ باظخب و سا ر تعاخ تسرکمب روغغم

 داش دلو مدقم دمعو راوم دره شش یدصداپ و رازه بصذم و نیبناخ

 دصناپ یرازه بصنم و يناخميقم باطخ و تعلخ تیانعب ناغگیب

 ماقم هسزا شیپ روصم دیومویدخ ينيگءهامجلابدننناي شزاونراوس

 اجثآ زا براد تاود برق بجر مافه و تسیب ییجوا ةدلب رهاظرد

 مئشه و تسدب ماقم هم و چوک تشه و تسدب هب هدومت تضبت

 دننخاس ریذپ تنیز ویامه لوصورف زا ار رادلاوگ دودح نابعش

 « ظن * * دننخارفا رب لوزن مایخروکذم ًةدلب بنج رد و

 دیزگ تسانا یلاخ تسرابن » دیشکیم شبهاشذمش بذج وچج
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 راظننا دشکیم یهش تخت هک « رارف يننرگ یوچ رگد یئاج

 ةملق تصارصا هک موحرم رداهب  نارودناخ "و ؛ناترصت مایا ریزد و
 دوب هدش رداص وا بلطب عاطم نابج غیلریو تشاد مادق یریسار

 بسا و صاخ تعاخ تیاثعد هدشگ تیوب ٌةبثع (یناسبهبیج

 دیدرگ يناورسخ فطاوع لومشم ينارودناخ یلاو باطخ و لیف و

 هوژپ هنثف هوکش یب نوچ رادلاوکب رگن رفظ تیار لوصو زا دعب و
 ددمآروپاوهدب دش دهاوخ نایب کلک ؟دزمقر هچنانچ دوبنا یرکهل اب

 با زا لالج بکوم روبع عنمرد لیح فیاطل و تاریبدت عاوناب

 نسب هب هدرک طب |ر ررقمو روپهشم یاهرذگ رثکا و دیشوکبم لبنج

 یار مرج ال دوب هداد مات ماکعلم) هناخبوت تارد| بصن و لاچروم

 مامتها وترپ ینعمنیا رب عالطا زا دعب یهاشنهاش ترضح یارآ ملاع

 هک اجناژا و دنگفا روبزم یایرد زا روبع ریبدتو رذگ قیقعترب هجوت ر

 ربهار قیرط ره رد قیفوت رضخ هراومه ار ریرپ سید دبوم ناناخنآ
 روبظبررب و موب یآ نارادنیمز زا صعت و فاشکت-) زا دعب تسا
 روپاوهد تسار تسد رب رایلاوگ تسم زا هک هبرودهب رذگ هک تسویپ

 بایا رفظ بکوم روبع لباق بایادب تسعفاو هورک تسیب تناسمپ

 ریغ روکذم رذگ و رود بآ راذک زا زونه زوصنم رکاسء نوچ و تسا
 طیضب لاح ات ينبب هاثوک زا رورغم نرخ: هوکش یب تسا روهشم

 اج[ مالعا رفظ دونج هک رگید زور ییرباذب هنخادرپن نآ تظناع+ و
 ۳۴ و 1
 ناخ راغفلا ود و راللس 8دس راد ناناخاخ ناپح ویدخ تسشاد ماقم

 ناخ ردقل) و ( ن ۲ ۱
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 یاهدنب زا رگید یعمج و هناخبوت نازرابم اب ار ناخلکش فصو

 رفگ ناب هءنشگ ناور لاچعفسا حانج رب هک دندومرف نبعت راپهناج

 نافلاخم فرصت زا ارنآ لابقا تبار لوصو ات و دنرذگب بآ زا

 یاهدنب ناعفالا بجاو نامرف بجومب دنیاهن تذایص لاکس دب
 عس 3 مس

 هک نآ حابص ةلرک ناغع شت | قرب ناسب تمه دون ناشذ صالخا

 نوح گذرد و فئوت یب) و دندیسر لدنح راذکب نود نابعش خیل

 ویدخ ينيگ زور ییمه رد و دندیزگلزنم فرطن] هتشفگ بآ زا داب

 تمیزع و تنلب تمه ییدرمپادب دندومن تضبن رایلاوگ زا دنم زوریف

 ةرغ هک رگید زور هدرک دیعب تفاسم نآ یط لزنم ودب دنویپ نامسآ

 زوج ۱ روکذم بآ زا ینامسآ" ددیات نیر لوب ناضمر فرابم 1۳9

 لوزن ضدف زا لبنچ بآ یورنآ هنشذگ بآ زا تلوپسب جوم دننام

 شران رد مالک ةنشر رس نوچ دندرک فرش وزع راون) طبپم بفرشا

 دیسر .اجنباب ماشنح) نددرگ ردف دیشروخ هاشنپش لابقا رثام

 ئارس و یلعا ترصح لاوحا زا همش رکذ ماقم یاضنت) یسسع

 ةجار مازپهنا ربخ عامنم) زا دعب هوکشیب یهوزپ هندف و یشیدنا هذوک

 تسکش ٌةسدقم هک نیجوا یحاونرد تلود یایلوا زا هگنس توسج

 قیافح کلکو دیامنفرم رورص دوچ نبراد تاداعس گر 1۳4 نا رک

 - هک دیاشکیم لاقم دهاش لامج زا هدرپ نبنچ لامجا قیرطب راکن

  یتعص ءامجل| یف دابآر بک تنالغل رغنهمرد هچرگا ار یلعا ترضح

 عفدنم هضراع نآ هیلکب زوفه نوج یکبل دیمرممب تفوکرد یففخیو

 دون لامک برس رد یوف رونلن و فعض و لاعب رازآ نآ ةيقب هنفگن
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 ندینارذگضرم دوع فوخ زا ءابطا و هدیمر کیدزن نانسبات لصف و

 یاوه زا رتسرگ بتارمب شیاوه هکتلود رقم نارد ار امرگ مسوس
 تیثیحزا ش) هناخغنلود ترامع و لزانم و دابآ ناهجهاش تنالخلاراد

 شضیف ٌطخ نآ تارامع ٌهبترم نود افص و تهزن واضف و تعسو

 یوسب تدواعممزع ار ترضعلا اذبل دندومن یمن زیوجتتسا هاینب

 ۱ تراضن و توارط روفو ۶ نانسبات رد اوه جور تیزمب هک هفالخلا راد

 ثعسو و لامش بوبه مورد و لاثم رثوگ ربذ لسلست و نانصب و غاب

 راصما و دالب رثکا زا ریظن سودرف یرکاما تهزن و ریذپا۵ نکاسم

 و هنشگ ممصم هكارا یا و هدزربرس ,سدقم رطاخ زا دراد زابتما

 لایخ دض و راک زا رود بلاطم یفانم ار ینعمنیا هچرگ) "دوکش یب

 رقتسم نآ زا دوعسم ٌهیولا تضبنب یضار و تسنادیم دوخ رادنپ و
 نیا تمیزعب ار یلعا ترضح کرابم.عبط نوچ اما دوبن تلود

 زدم[ ف یابشونب تهافس لامک زا زینو دید لیام رایمب تکرح
 یازنارورغ هنسپان تادهعت و دناب یناهپوعدب هک هگنس تذوسج هجا

 هارمه هک یرکشل اب وا هک تش)دنپ یم نانج هدوبن عمج رطاخ دوب را

 لالح نتابا ۳ تضبپذبم هرجا نش دناوت یم هاذپ رفظ بکوسدار دس راد

 تسیب هک بجر مهدزه یلعا ترضحو دا رد یر تنطلس زکرم نازا
 تلالص هگنس ثنوسج هجار اب ریپ ترصن رکاسع ًةبراعم نآ مود و

 تدالخلا راد هجونم داینب تملود ٌءطَخ نازا داد یور یدجرا رد ارگ

 ترضعل] تایلاع تایار هک نابعش مودو دننشگ داب] .ناپجهاش

 ییدرا لرزن میخ روپ جواب عفوم »دیسر کیدزن تناخ رقنسمپ

 هکشیپ زا هک لواسی گرب یقام و رادرب زرگ گیب منمر دوب نویامه
۱۱ 
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 ربخ هدومن تدراعم دندوب هنفر هگنس تنوسح ةحار دزن تشطلم

 ییلعا ترضح مزالم مزعب راک ویدخ هجوت و راعش ثلالذرآ مازهنا

 اتعحر اتمی ۶ هنشه ورف فک ژا ریپدت و یار نشر رس و هنشگ

 الصا ۹1 ار یلعا نرضح و لومن داب  ربکا ۳ رگنسمب یرقبف

 رابظا تشک رب زا فاشکتما لامک و دندوبن ینعمنیاب یضار

 زیمآ اضرغ تاسدقم دیمت و مامت حاعل) و هغلابمب دندومرفدم

 زا ترضعت ] 6دارا نانع هنخاس رطضم تدواعم باکتراب ماعفا داسف

 هلوعسرم بکوم و یمدا دوخ درصقم بوصب دابآ ناپمعهاش نفر

 هنخارفا دابآ ربا بناج) تعجارم تیار روپ چولب زا یهاشداب

 عبمجب هوکش یب و دنگنا تفالخ زکرم ناب لوصو وترپ روکفم هام مین

 یرادجوف لاعهر تاجبوص زا ابنآ ندیبلط هک ار یهاشداب نارادیصنم

 ریغصتو رطاوخ ٌهیلحت رد و دیبلط ینطلس 8دسب دوب یرکمم ریگاج و

 اوما و تخاس نانسدمه و قفثم دوخ اب ار همه هدیشوک اهن]بولف

 هادبنه) تیار هدینادرگلامئسم تیاعر و ناسحا دیون و تمیالم و

 یاهدنب زا یثصرف کدذا رد و تخارفا رب داسف و هنغن هصقب

 یرگشل و هوجن| یرشح دوخ دید و میدق هام و «تطلس ٌهبع

 تاودا و هییلس) ژا :دروآ مهارف دوب زاوس رازه تصش بیرف هک رامشدپ

 ریذجت و فارما عاوناب تمسد هدروآ رب یئازفا شروش و یئار دوخب
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 ناماس ٌةمیمض ار رکیپ دوک یگنج نالیفو هناخبوئ عومجم و دوشک

 زادنپ قرف رب رورغ و توخ هشوگ هلک هتخاس رکشل تکوش ةوللع و دربن

 دوخ لاصیتما رب ته «دز ایم رب هنثف یسادو تشادگ مک

 « مظن ۰ تشامگ

 اببرم شرخآ داد هک یئاوه ۰ هانف شخامد رد یشنادیبز

 تنرگ رکشاو . داشکب مینگرد * تنرگرسن|یادوم وچ ار شرم

 دومن نامام شیوخ ییناشیرپ * دومن ناشپرپ رز هپم عمجب
 روهظب ماجرف دب درخب نازا مایا نارد هک ی باوص ان یاهراک هلمجژا و

 یارما 8دبز قدصلا فلخ ناخ یربما دمعمیشخاس ریگذمد تسویپ

 ۰ یردصقت و مرج رودص یب دوب ناخ مظعم ماظع

 سپ نانسنایح ویدخ هکز]آ هدضق نیا یاشذم زا یلمج* رکذ

 تدناعمب هک روپ اجال مهم زا تعجارم و نایلک و هابآرفظ ریخت زا

 ةنطلسل ةدمع یتسد هن تروص هاوخ رطاخ هوکش یب یشیدنا دب و

 غلبم لبصعتیارب یهاشداب جاوفا زا یضعب اب ار اعم هرهاقل)

 لابفا بکوص تعجارم ةنارکشب هک اخاداع شکشبپ هبپور کل دص

 دعب و دندوب ترش دگ زوپاج#: دودح رد دوب هدشرپدپ تم ۷1 لوبقب

 خیام راکنیا تسکش و للخ رد هک هوزپ هننف نا داسفاپ مه هکنآ زا

 یمروپاج#؛ تلود ناکراد ناخاداعب لالءفا و اوغارب ينابم طوطخ و هدوب
 داننا قبوعت 8دقع رد هنناین هاوخلد تروص زین بلطم یا تشون

 و تلود روا رد یرایتخا نادنچ مایا نارد هک یلعا ترضح ر

 ار روکذم ناخ درخ صنان نآ ساملا غلاپمب دنفشاددن ينابنابج

 ترضح نآ نویامه نامرف رباخب تفطلسل) ةدمع نآ دندیبلط رونضعب
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 دمآ داینب ضبغ هابآ تگزراب هنساخ رب دودح . نازا اهرکشل ٌهیَقب اب

 ينعمنيا یوچ ددرگرادمناهج رابرد ٌهناور روصنم رکاسع اب اجنازا هک

 ناونکد .یگریخ ثعاب و هرهاق تاود تمعا# یینانم ماگنه نارد

 نفر تعهیزع زا هک ار نکس دنلب نا [ نامز ویدخ دوب وج ةهذندف

 ناپج تایضقم و یکلم ام ربانب دومن یمن دعاقت هجوجح)

 زا دعب هوش یب ننزش| دهان کد رد ۷ کرک ةرورضلاپ یراد

 شزاس رب ار همدقمذبا ینامکدب و یشیدنا دب زا ینعم سیا رب عالط)

 نانیئون ةدمع نآ ٌةبطوت و دیپمت و نابجنافاخ اب ناخ مظعم قافتا و

 یلعا ترضح ناشن رظاخ زبکنا تشحو تامدقم هدنشاد لومعم

 ربم تسدخ :تفونارد هک اروا فلخ ناخ نیما دمع* و دومن

 هدخام عقاو ریغ روماب منم دوب ضوفم واب تفالخ هاگراب یرگرشخ!

 زا دعب درگ ریگنسد هدیباط دوخ ناب اروا و تفرگ شنتنرگ نا

 ناخ یلنگیب تروص و لاح تقبقح دوب ددق رد هک زور رابچ هس

 زا اروا هدش رهاظ و میل ترضح یلع) رظا توکل« رطاخ لی تام
 یرزاب روز نوج ار یلعا ترضح هلمجلاب دندیناهر هوکش یب هیق

 رب یهامک یهاشنهاش ترضح دنمجرا تمه یوربن و دنلب لابقا

 رهوج#ب نرآ هک هننشن|دیم فی هب و دوب سگنا وترپ یشور رطاخ

 زج دبوم قنوم ویدخ نآ ابزی زآ و زینس باکترا زا ار درخ صنان

 نارین ننخورفا هب مرجال دوب دهاوخن یلماح بر لاکن و دب لأم

 شیپ شیدنا داسف راک هردت 3 هک نلادخ یاول ندخارفا و لادت

 7 زدی شیپ تارم رد ينيزگ هدف و ینوج هژثدک نازا و دوپ هنفرگ

 لومن یه روهظ ةواح وا تسمناخ تساخو و تدداع رسم رمج تدرضح
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 بابس] شبوخ یعم تسدب هک دنتساوخیمت و دندوبن يضار الصا

 تهجذبزا دنز دوخ تلود و تخ؛یاپ رب هشیت هدرک هدام[رابداو نالاذخ
 یلاگسریخ و یشیدنا حالص یاضنقمب تاقوا نیا لالخ رد هنمویپ

 قیرط نومنهر ار بآم نارمخ لهاج نآ اریپ تیاده مماصنی

 نآ هدیمد ورب دنپ و تظعوم نوسفا دنچره دندوب باوص و تیفاع

 بیغرت دوب را حالف و حاجت ٌةیامرس ةکحالص و میلصب ار شیک تجاجت

 هددسر رابدا ماشب شلابتا زور هک اجازا و درکبمن ریثاث ورد دندومنیم

 دوجو یشلگر مث یب لابن نآ تمشح ٌةشير ندنک رب هب یلزا ةدارا

 یمن زاب يئرآ هپم و يشک رکشل ؟دارا زا هجوچم# یب هنفرگ قلعت

 زا رادنقا و راینخا ٌهنشررس مایا نیرد ار یلعا ترضح نوچ و دم[
 هدادرد وا داراب نتراجان دندوبن رداق شرجژ و عنم رب هنر فک

 دوخ باوصان تمیزع یار هبت یارگ هنتف نآ و دندومیپ ارادم هار

 هللا لیلخ تشبب یدرا مس یداوم نابعش مهدزناش هدومن مهصم

 رغآگیب يرون ر يلف ماما وروهتار هگنسمار و ناخ دابق اب ار ناخ
 د ناخ دّواد و یهاشداب یاهدنب زا رگید یعمج و نارغ] ریاس و

 یاقنمممرب شیوخ هاپس زایفوح اب اردوخ ناراورس ناخ یرکسع

 هنیامن تساثا را دیسر ات رویلوهد رد هنفر ۸۶ "دومن تصخر رثشیپ

 دوخ و دنذک تظناع* هدروآ طبض دیقب ار لبنج بآ یاهرذگ و

 هناخوت و رکاسع ر جاونا ریاس و شیوخ رثپک رسپ هوکش روم اب زیف

 ژا هادرخ منشه قباطم روکذم هام مجأپ و تسیب رفاو ناماس و

 تساق) اجن آ زور دنچ و دیسر روپلوهدب لزنمینپ هب هدمآر ب دابآر کا
 یاهرذگ طبض و قیقع موبر زرم نآ نارادنیمز تبلادب هدیزگ
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 یعمج دوب بایادب روبع ناکما منظم اجره و تخادرپ بآ نآ

 نددمر راظننا نوچ و تخاس ندعم نا | تظنایم و تسب و دنب هب

 دندوب شهارمه هک یاهرکشا و دوخ فلخ ان نیپم هوکش نامیلع

 دندم[ یم لیجعت هب هنشک رب اچنازا وا بلط بجومب تاونیرد و

 نیای یزیکب هک تشامگ نآرپ تمه صفان یار دید باوصب تش)د

 عند رازرک و يئارآ فص رد هنشگ هانپ رفظ بکوم هار دم یاونع

 هک دوب لفاغ ینعمنیزا و ددنویپ واب زین اهرکشل نآ ات دیامن تقولا

 دونج و رااس ارذآهییات نامرپف هک یترصذ شیج و تلود بکوم

 و دوشن شهار دس ابرد و هوک دشاب راکددم و قیفر قیفوژ لوعسم

 زا هعب هصقلا هدرگن نآ یالینسا و تلوص قیاعریبدت و هراچ چیه

 روکذم بآ زا یگااچ ر ینسچ ناب روصنم بوم روبع ربخ عامنم)

 دروم لابقا ینسد زیت و تخا یئامنهر رازا دوب را روصت قوف هک

 ار اهرکشلو هنشگ ساومو و هشیدنا شوخ تسد و ساره و بعر

 زا راچاف گانشیدن) یرطاخ و فیاخ یلد اب هدررآ مهارف اچکی

 هروهجار عضوم رد و دیدرگ رثام نودرگ رکاسع ٌلباقم هجوتم روپلوهد
 یارب ينيمز نوج بآ رانکی کیدزن تم هدایآر یا یهورگ «۵ هک

 بدترت و رکشل لونب و تخاس لوزن مدخ" هدرک شوخ گاج

 محرت هار زا ترضح یلعا دنچره زین تاقوا نبرد و دتسخ|درپ جاوفا
۳ 7 
 دیکات رب ينبم زیمآ میاصن ریشاذم لأم دب تاود یٍ) نآ لابج:

 راب یراک زیدس و تکنح ژا بافنجاب رعشم و یراکزاس و ملص بداوم

 هکنآ ات دمآ یمن زاب شیوخ باوصان دارا زا هجوچم# هندانهرفیم
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 مشجت هک دننهاوخ اوه ترارح تدش و امرگ تروس نیعرد داسف و

 و دنراد ينازرا هارکشل آب مردق فرش ابرد هار زا هدومن تکرح
 ؟دومن لانق و لادج باب هس شاد فیاطل و ریبدت سایمب

 بو روایی را دفیامن یضزاغم ]غیا و یطیدسب
 رکشل ودره نایم رد هک دندومرف مکح هدانسرف نوریب هناشیپ

 دارا بناعزم زین دوخ و دنزارفا رب تعفر جواب لالج تافدارس

 ترضحت ] دوعحم تضرنب نوچ هوژپ نالذخ هوکش یب دننشاد یراوه

 داسف عبط و دوبن یضار تعنادیم تعاصم باب متف تاب هک

 نوذف هب نون یمن ملص زیوجت یئارگ هنتف و یئار هبت زا وا شیدنا

 باکترا رد «هدیشوک نویامه کمیزع قبوعت و ریخات رد نوسفا و نارت

 لاکن باوبا یدرخب و یزینس لطاب زا و هومن لیجحت راکیپ و کنج

 لیصفنب هچنانچ دوشک هوخ رازور یوررب يدمرس رابد) و يديا

 » ددرگیم راکن قیاقح ٌهماخ موقرم

 تنالخلارقتسمب کیدزنروصتمرکاسعبراسهرکذ
 تسیزهورورغم درخ یب ووکش ییب اب دابآربکا

 بناجب سنخبرک و لابقا دونج زاوا سای

 رکید ثامدقم عوقو و روهال هب اجنازا و ییلهد
 ترگش و نیرفآ نابج تردق یابیبچعلا وب زا یکی هللا ناعبس

 داجب) ٌةناخراکو شنیرفآةلسلمرد ریئآت مکحرداق تیشم یاهیراک

 يرهوجیب فلخاذ يرورم ر تذطاس نامدود زا هک تسنیا نیوکتو

 تداعم ٌهیامرم و یدنمتغب و تلود هياريپ زا ترطف ودب رد هک از
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 یرترب و تمشح کبتر ییگ دسیاش هدبرخ] هربب یب یرثخا این و

 هچبزاب زا راکزور وا یاریپ تعاصم ریدقت قنو رب دشاب هدیدن ورد

 رد هتسار] يراگمک و تیبا سابلب تبراع قیرطب یزرر دنچ یراک
 تبعل و یزادن| طلغ زا هک زاج* و تروص یمجنا نارظن هئوک رظن

 دهد هولج یرابفخلو ثلود ناونعب دنا لناغ زاس یگنربن رهد ییزاب

 وا ماک و یتهاوخ قفورب دنچ یماک بیرف ار ژا مایا سوت و

 شیامز] کع2ک تلود و هاج 8دابتیفبکات دنز نوگزاو لعن هدیدرگ

 ِث و دادعنسا ییگیام ی ِ او بیش تسا ۱ یر رهوج

 و لها ربو دی هلوهش و ژورب دشاب وا تشوئرس نومضم و

 را ییرهوج رهوج دنا راگدیرف] تمکح ٌةناخ رک نانیب رهاظ هک

 هننر ییرب یبل] گینس تنس تبسن يا فالخرب و دیامن روپظ ٌوولح

 رب لوبق و تداعم مفر لاژآ لزا رد هک ار یرثخا کین دنمنداعس هک

 تنطلم یلاو ٌهبتر هادعنما هدیشکرا لابقا ٌهیصان و تخب یناشیپ

 :دوشخب یناذس روشک وتدالخ یمظع ٌهبترم قاقعد-| و ينابناپج و

 رب ربخات و قیوعد باقد يندم 19 تسمکح یاضنقمب دشاب

 ۳ دنلب و تم و تن 9 1

 دیامن شنیرف] بارم ۶ عیانص ۳۹ 09 7 شدنهحرا نرطف و

  ةداهن تعیدو شنویامه ثاذ رد هک میش لیاضف و ممه لیالج ات
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 ماوعا و رویش می ردت و مایا ییدامت هب شاب نوچلب .تردق تمه

 رب جدرع دعتسم لامج و لالج تافص لیمکنی هثفای رو تمس
 تساخو تروص یلوا 4مدقم قادصم ددرگ لالقتما و تمظع جراعم

 تیغیک ربخا ربرقث ریظن و تسا لأم نارسخ دوش یب لاح

 یدزیا تمکح لامک 4 ریگملاع ناثسذاهح ویدخ یا علاط یژوربب

 تداعس بابسا لبمکت و یدبا تلود ٌگطوت و دیهمت تیج»

 ندمآدرگب ار رابدا راوازس و تلود لباق ان رآ دنچ یزور وا ییادمرس

 شیلصاعا ر یلباق ان تقیقح هدومن ناعلما رادنپ و رورغ داوم

 نایج نیشروخ هک هر نآ مگنه نوچ و تخاس راکش] نامج و قلخرپ

 هدیشک خغبت لامک جوا زا لالج و تمشح رپپس رپمیاتنطلس زورفا

 تخب هریث نآ لاصیتسا ر لاکن بابس) دوش ریگملاع شزوهظ رون قاب

 لخا هدومن ناماس وا ةدیهوگن لامعا و لاعفا زا مه ار لابق ٌةنشگر ب

 تشادن یرمث تمنطلس و کام داسفزج هک شنگوش لابنو تلود

 بجومهک وا یایراک هبت بذارم هچلانج تخادنا رب رب و جل» زا

 وترپروهظ تمحاس رب هنشذگ تامدقم زا لبصفتب دوب شرابدا و لاوز

 فطل نرورپ تسد یریا اب راکیپ و زینس باکترا زا دیدجفبو هنشگ گما

 ددرکیم نهرج و شور شزرادرک دوس و یار هاسف تقیقح راکدیربآ

 هام ٌةرغ رد ناشف ترصن بکوم روبع زا دعب هکنآ لاقم نیا دیبت

 یرر نبرد زور ود باقر گالاس هاشنهش لبنچ بآ زا ناضمر کرابم

 دندوب هدومیپ ددعب ینناسم هک نایرکشل و هایس هدفرت تپرج) بآ

 مزعب رویلوهد زا هوکش یب ام شیپربخ نوح و دندومن ماتم

 لحاس زا ناضمر مرابچ دومر نویامه عماسمب روصنمرکاسع ٌلباقم
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 یا ی

 اکیدزن کرابم هام منش هدوهرفرتاونم چوک ةم هدش لعثرم لبثج

 تماق) لع زا هورکمذ و کی ةلصافب و دندیسر هوزپ هندف نآ رکشلپ

 تسیزع تقبقح و فلاخم دونج لاح تیفیک ات دندیزرو فثوت را

 نیمه رد هوش یب ددرگ یارآ نابج یار مولعم ناشیک داسف یآ

 و جاوفا بیئرت اول ترصن بکوم لوصو برف رب عالطا زا دعب زوز
 و دش راوس رایپ و گنج مزعب رابدا رکاسع اب هدومن فوفص هوس

 نکیل داتسی) هنسب لاسی هدمآ شیپ ار یردفشیوخ هانب و ردرا زا

 اجن ]زا ناهج ویدخ هوکش شابرود بیهن و ناش و رف تلالج تبیه زا

 چاوفا اب میب و هشیدنا لامک زا ژور مامت هنشاذگ: شیپ تآرج مدق

 زبخ هلعش نآدبم و نازوس یاوه نآرد دندوب هدش جک همه هک دوخ

 ةبلغ زا ریفک یعمج هچنانچ درکمیظع یبیذعت ار نایرکشل هدربرسپ
 کاله ًةنامیپ و دندیهر مدع بارسب بآ تاق و یگنشت طرف و امرگ
 دوب هدیسر كيدزن شرابدا ماش هک بانغ] بورغ مانع و دندیشک رد

 ناریهض شور دومن تدواعس شیوخ هاگلزنمب هقنات هلباقم ٌةمرعزا جر

 دننسناد شنمشح و تخب ییگنشگرب ناشن ار ینعمنیا لد راهیپ

 و ترصن لاف هنفرگ راکزرر هریت رثخ| هدیمر نآ رابدا و رارف نوگش و

 زدر نآ یوچ و دندز ایزوربب و تلود ءاول ةدنزارف نیا یعاوریف و

 بآ تلت دوجو اب باذفآ شزوسر امرگتدش ییعرد بم رفظ بکوم
 دوخ یاج زا فلاخ* فوفص و دوب هدومن تفاسم یط هورک ۳

 شناد هاشذبش مرج ] تشاذگن شیپ تآرج مدق هذرگن تکرد

 ملزگ صالخا ناهاوخنلود دیدباود و يیدب رود یار یاضنداب شن

 فتوت اجلامه هنصنادن بسانم رتشیپرثا یزوریف رکشل تکرح
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 رثا نوچ و دندیشک میذغ تکرح راظنن) بش ان و دندید تبعاص*

 دانفا قیوعاب گنج زور نآ و هشن رهاظ هننن شدج نازا یشبنج

 هدومن لزنم اجامه هرهاف دونچ هک تبمویپ ناغنب عاطم ناهج مکح

 رب رکشل »کشک و یراد ربخ تهجا اهلاچروم و دننک اپ رب اپبیخ

 ی دنروآ یلج: تظفاع طیارش هدومن میس رکسعم رود

 يراديب طادحا مزاولب روصنمرکشل ناراد,یس و نارس یلعم نامرفب

 لود و تخب دید و هدیزرو مابت یرایشوه و ظقیت محارم و

 و مجاا هاپس رفورک ٌدهاشم زا هاگرحم ات هدرپسن تلفغ باوخب

 هکرعم و یثارآ جون دیهمت بکاوک دونج یگنمارآ و کزوت یاشامت
 هوع علطم زا لابتا ر ترصن میبص عولط رظننم و هندومنیم یئاریپ
 نیشن گنروا ژورفا ملاع بکوم هک هاگع)و دنووب لاجا) رذ تیانع

 یگنمارآ و گزونب زوس تسلظ علاط و زوریف تخت اب زور ُهطخ
 تخات نامسآ نادیمب تمیزع دنمس هدمآ رب قرشم هگلزنم زا قیا

 هریت بش يودنه راکیپ زا  یگزانب هک ایض و رون ریگملاع رکشل اب و

 تخارفا رب نودرگ تنالخل راد بوصب عافترا تیار دوب هاخادرپ اول

 ه۵ا۵ نامرف زارط رفظ رکاسع ژازنهاب زادگ یمشد دنب ودع هاشذپش

 لالج نامرپف مکح و دننخ|درپ چاوما رح+ چاونا ٌهیوست و بیترثب

 یزوس ردع یابرم 5 رب شیپ ار نویامه ةناخبوت هک دش ردواص

 عاوناب ناوت هوک یگذج تسم نالیف الو ًةراشاب و دنراد یژورفا شتآ و

 برح تاردا و هحل») ماسق) هنشگ هتسارا ناونسگرب و نشوج و میجک

 فص نابوج هدبرع نآ و دش هیبعث ناش نگنا مصعخ رکیپ موطرخ رب

 زا لابقا فوفص رد اجب اج وب نهآ دوک رادومن کیره هک نکش
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 ٌهبعش یهم و دیدرگ تمشح نودرگ بکوم ثبالع و توطم بابما

 دازن یلاع ةدازهاشداب تفالخ لاهن رمث يارگ تنطلس ٌهحود

 ترصن دوفح لواره رام هچع ردامب ناناخاخ اب ار ناطلس دمعگ

 رفظم دیس لثم راس ناج مدن تباژ یاهدنب زا یعمج هدومن راعش

 ناشدرپ و ناخ؛دول و ردابب ناناخناخ دلو راضناعایش و ههراب ناخ

 و ناخنسدربژ و ناخلوخ و ناخ دیشر و باز روهن و ناخهالخا و

 لامج و ینکد نیدل) ؟ریصتن دیسو ناخ رومعم و ناخ گیب دمحا

 ناغفا تیانع و یراصنا يرابلا دبع و ناخ داد رداف و یروپ اعبب

 نامرف ار ناخکش .فم و ناخ راقفلا وف و دندش ییعم ناشی) اب

 لواره فص شیپ رد دوب را مامنهاب هک هناخبوت اب مادک ره هک یش

 زاغنرب یرادرس و ددرگ ینکش مد و ينگنا مصخ نا رک رارم

 ذعریچس رفخ) نابات یرادمان و تیبا طبعم رهوگ یمارگ دزمان

 هایس هدومف مظعا دمع ماوث تداعس دنمجرا ةدازهاشداب یراگمک و

 راکو ناخ رادخ*و نامزداخ و ناخ مظعا و ناخ مالسا اب ]رناشیا مشح و

 نمردنا هجار و ناخ تمهو ناخ رادشوه و ناخغیس و ناخبط

 و هداه هگنس تنوگپب و هلیدنب توذج و رهدگنراس هجار و هرپدنهد

 و قداص .دمع# و تکیب تریع ر یزاین ناخ لیعمما و نسح دیس

 زیرمم و یبچگ نرک و ملسم وبا و ناخ نیدلا ماسح دلو هللا تمعن

 فرط نارد راز راک ٌةصرع ناریلد و راک نادرم زا رگید یعمج و میم

 بکوم راغنرج رد وا هادس و جوک اب / سشخ# ثارم و دندومر ,ف ییعت

 نانبئون ةدبمعب شمنلا یرادرس و دش يئارآ فص مکح راثآ ترصن

 ناخ هژرش و شردارب ردم ددم تشگ ضوفم ریمریبش سشنم صالخا
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 روصنم دبس و یگشنوخ ناخ زابناج و ناخگلج میآذ و ناخ هلودنر ر

 تیانعو ناخبلکنمو هدئروپب هگنسیرسدکو ووبثار هگنس ههتانکر و ناخ

 ناگنپن و درم نادرم زا رگید یهورگو ناغنا یزرغ هیزاب و یروپاج#

 یودفنارداهب زا یقوج اب ناخ رداپبو دنتشگبعم وا اب دربن ٌهصرع

 نرکیبوس و ناخ دادیداه و ناخربزه و ناخروالد دیس لثم ناشقنناج

 حرط رادیصنم یاهدنب زا راوس دصناپ و رازه و ناغنا یلاک و هایدب

 رد وج مزر ناربلد زا یجوف اب نارود ناخ و تناب رارق تسار تسد

 هللا دبع اب: یگیب لزارف هللا دیبع هجاوخ و دش حرط پچ تسد

 و ناخ شابلزف دلو مارهب رد شردارب گیب تلود و یارس ناخ

 نلوارق زا یعمج و راعش صالخا بالط رک یاهدنب زا رگید یهزرگ

 یلدرپ نایمررب تمهرمک یلرارف هب نامرف بجومب راکش ٌهلمع و

 لاثم رب دیشمج تمشح و نودیرف رف اب نانس ناهج ویدخ و دننسب

 تعفر اهاف و تلالج ربچس رب دیشروخ هدنبات و رنخ) هدنشحر

 شخب غورف هننرگ ياج رظنم نامه] رکیپ هوک لیف تخن ینعپ

 دمع* میش هنسجخ رثخا کین ؟دازهاشداب و دندپدرگ راز راک دصرم

 لوق هداد یاح الاو تسدخ رد النعا و یرثرب چ وا نارد ار مظعا

 و ناخ یضنرم و دندیشخ! تنیز فرشا دوحو رفب ار نویامه

 نراه راقفل وذ و ناخ مییلق و ناخ صلخ ر ناخ رادنید و ناخنلاص)

 و ناخ زات هکي و ناخ معنم و ناختریغ و ناخ راوازس و ناخنادام و
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 هاز هناخ و کزوت ریم گیب راپ هلآر یگیبروف میهاربا ریم ر یدیب
 تسرد صاخ یاهدنب زا رگید یعمج ر يوقلا دبع خش و ناخ

 > هک اچناز| و هننفای صاصتخا بم یزوریف باکر تسزالمب صالخا

 |دء| و موصخ اب ترضحعت ] هک اجهه کلابم و اغو كراعم رد اعراب

 رغظ و عن هک هدش اریپ ناهج رطاخ مولعم هدرچب دنفشگ 1 بفص

 ددیات ورصن نوعب تس طوفم هکلب تسین رگشل یینوزفا و هایس ترثکپ

 مبذغ جاوفا ترثک زا مرجال رادرس لالقتسا و مدق تابث و راگدبرفآ

 نومضمب لموت و لکوت تسد هدیشیدندن فلاخ* دونج ینوزنا و

 یفیثآ و کزوتبو هفتاد راونما هبسَح وین هللایلع لوتی یم و
 به رد را ژور راوم هذپک مشچ و هنامز دید گنج ردپ دید هک

 رج هوس و هدیدن رادمان نایار] جوف و نارادپچس راژراکب ٌنکرعم

 بکاوک بکاوم مراطزبس نیا کراعم یارآ فص و مجا) لیخ
 تمیزع یاوا دوب :دیشکن رهپ» نادیمب یگنسارآ و بیئرت ناب زگره

 دوب هار دس رابدا رکاسع اب هوکش ی هک تنالخا| رقنسم تعس)

 ۰ مظن * * دننش|رفا رپ

 یان رک ةلان زا دشرپ نابج * یاج ز نهآ دوک نآ دیبنجب

 ناور ددرگن ایرد تفگیم هک * نارک هاپس دش ناور یدنت هب

 ناضمر برابم هام منفه هک زور نیمه جم هوژپ هننف هوکشیپ

 رکشلاب دین لابق) بکوس زارنها ٌةنطنط یوچ دوب دادرخ منهیب ققاوم

 رکاسع الباقم مزعب هدش راوم شیپ زور روتسدب شیوخ ٌنمارآ
 هانسیا هدیشک فص دوب :داسپا هنشذگ زور هکینیمز رس رد روصنم.

 هک دوب مین نیدب داسف و دانع شیج لدخ رس نآ چاوفا سدترد و
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 تسد زا شیوخ نشناریمراخ زادنا قرب ۳ 0 4 ی

 اتوالخ ٌبَع یارسا زا ۵۵ »0 بفص تك بح فرط

 نیایش دیر هد نادتسودنه و دم نادویجار زا ۵5 ر هداه لاش رئس واز

 مد تادت و تسشاد زابنما یرگیهادس و یراذرس نوشف و یزرا)د و

 قدس بور هجار لذم هدئویجار ءاسور و اهدمع ریاس اب دوب توبقلا

 اروا و لی را یرسمه ره وا ار ۹1 هگثس تنوسح هحار ؟داژ م روپنار

 ةحار ردارب رهدرگ و هیدوسدم ید مر۵4 و فی ددرسم یعمشج مه رظنب

 رگید و روگ مارویش ,هجار و روکذم هجار رسپ میهب و روک سادلهنیب
 داد دوخ مدرم زا و تخام لواره ناشن تدالح یمان ناتوپحار

 )9 و هدیزگ رپ 9 س ژا هلایژ اب ] تی ناخ

 ۷ 5ک ناخ ۸11 لنلخعب راعنرب یرادرس و یا جوف 7۳

 میهاربا هفشاد ضوفس لوب یهاشداب رکش]ییشخ ریم و تفالخ هاکراب

 گدب لدعمسا شرگید ردارب ود ار ر ناخ نادرم يلع فاخ ناخ

 هگنس مار و نایناروت ریاس و ناخ دابف و ناخ رهاط و گیب قاع"ا و

 ورم و موحرم ناخلاصا داو ندسح ناطلس و ناخ رغنصغ و رونار

 )فر ) 3 2 )
 یناهث جاربنیرپ ورونوت هگنس شک هجار و ناخ هللا لبلخ ذلو ناغن

 ربچمس و دومذ یر دید جود رد نآ یهاشداب ی نارادبصنم و ارما رگبد و

 ينابب ( ن ٩ ) روگ هگنس یشب ( نا ۵ )
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 یگنج ژوریف و یرداپب باطخ# هک اخملسراب ار دوخ درخرسپ :وکشیب

 رد دوب ررقش ماصم یهایس و ربنعم ءارما مظاءا تکلس رد و زوماد

 ههراب ناخ ریش دیس و ناخ دنلبرس و ناخمساق هنشاد ژاب راغنرح

 ةگنس اممو یرکبب رداهب دیس ر ينكد یج ومرپ و يج ولامر

 دیس و ههراب رونم دیس ر تباجت دیس ر ناخ یبنلا دبع و هبرودهب

 ژرگ و ولج لها و تاداس عبمج اب ار ملاع لوبّقم دیس و نایعلا رون

 اب دوخ و تخاس ییعم جوف نارد یهاشداب یاهدنب زا ناردارب

 یعمجر شیوخ نابرفمو یراصلخم و ناصاخو اهدمع زا راوم رازه هم

 لوترد يرغشاک کیب لاعشوخو نخ هللا ضینلذم یهاشداب مد درم زا

 تربک اب ار ةگنع یج هجار فلخ برم گه مار روذک هنفرگ رارف

 دیس و ,راثوپجار زا یعمج و یروپعلف مظعم خیش و شردارب هم

 رگید جوف ود و درک .شمغا| راوم رازه هد اب دوخ رکوذ ناخ رهاب

 شیوخ رگونیناویم زوریف و ناخرفظ :داد رارف لوق راسب و نیمی رب

 رخاف دهعب سیم تش)دهاگن و تش ۵ امک هنمیم جوف تا /

 تشاذگ تسشد صاصتخا ورا تمبحاصم و برقنب هک ینائ مج 1

 تسمیزع یدرخ ر یشیدذ) هتوک زا زور سایکی نیم زا دعب هصعا)

 لابقثسا يزودنا هلثف و يزوت هنیک دصقب هدرکمصم لانث و برح

 ةدنزارف سیا تلود باتفآ هک ران فصتنم رذ و دومن للاج بکوم

 فرش زور هریت رفخا دب نآ تکوش رين و لامک جوا رد لابقا یاول

 ترصن تیار ةچهام و زارط رفظ بکوم بوک نوچ هوب لارز رب
 ناربن گاف و پوتر ناب ینخادناب تسخل دش نابامن رود زا زازنها

 غبلرب ل ااح نیا عون زا هد تخاما مرگ هر در ٌماکنه هنخورفا گچ
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 ووجکنج ناراهب زین یویامه ناخیوت زا هک دش رداص لاژنسالا مزلل

 تراشا رودص درج! دندرگراکبپ و مزر ژورفا شتآ وخ هلعش ناروللد

 نایچگلغتو تعرس قرب کالاچنازادناب و نازادنا پوتتراشب یزرریف

 مد رد هدوشک هناخبوئ تالآ لامعتساب تسد توطس دعر یگنا مصخ

 ناج گاهآب گفت ماش| نوخ گنبنو دن هردت دود ربا ژا اوه يرور

 ادعا نوخ جوم زا الب و بوهآ طبعو درک ندیشورخ داینب یب نانمشد

 ناب باهش ربت دش و دمو پوت ٌةقعاص یادص بیپنو دم] ن دیشوج#

 رد هلاژ دننام راکش ناج قودنب ٌهلوگ و دنگن) ناسز رو یریمز رد هلزلز

 نیفرط زا و تمنرگ ندبراب راکزرر هربث نافلاخ* قرفرب راپب لصف
 هنخورفا لانف و برح شتآ هنر هنفر هدش مرگ یگنفت ۲ بوت گنج

 تشگبم رث هنخوس لحا قرب بدع] زا یداعا رمع نمرخ و رث

 نوخر یشمش و زدتغیت فرط ودره زا هدیمر کیدزن مجفغ جاوفا هکناات

 تفرگ الاب نافسزیگن| هذنف تساف ژ| زینس راکو دیدرگ ملع راکبپ دصقب زیر

 دش الم رب هثداح اب نامک یشوگ رس و الب کوان نز کءشچ هرز و

 زا گم نسب رس زار و هیات میرصنب غیت نابز زا لجا ماغیپ

 ۰ مظن ۰ * تسودپ اشداب ربت ریغس رپرقت

 دش یاهیپتشد نوخ لس رگ * نش یارا* هماکنه زاب الب

 دامن مهرب مدب زا هدید هرز * دامنهرد غدت وه رد زاهاپم

 هذدوب ناخدلسر و هوکشیب رپپ» نارادرس هک فلاخم رکشا راغنرج و
 مدب یویامه ةناخبوت یرربور تسخ «دومن يگريخ و نیخوط

 دونج نایوخ هلعش و تلوص قرب نایچ*لغت
 شناب و دندوشک هعنادهب تمد شد راوئسا تمه یاپ تلود

۳ 

 دندروا هلمح تراسچ
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 هاب نآاب کاخ مطس نیعرد ران ةرک تیفیک رازرا یمرگ و رایپ

 لاخمتسر جون رس نالین زا یکیانثنیرد هندومن کاب يب نایامیپ

 ناب و سگنفن ر پوت یازگناج تامدص و دم رد یاپ زا میلداب برضب
 دنگنا نازینس لطاب نآ تایح ساسا رد هلزلز و تابث یانب رد هدخر

 ریذپ للخ هناخبوت ماکعینم| لامک زا فط یبا هک دندید نوچ و

 بکوم راغنرب تمسب رابدا نانع ماکان هدومن شوک کرت تسین

 ژا و دوب تار تسد حرط هک ناخ رداهب جوعب و هننفات راعش رفظ

 روصنم رکشل لراره بنج هدنر شیپ رایسب یبلط راک تیاغ
 هعفادمد روکدم نأخ دننخادرپ راکیپ و گنج! هدزررب دوب هثمویپ

 مبدقنب ووب یرگیهاپم و شال هبترم تبیابن هچلا هدمآرد اهنا

 ژا ناخ دادیداه و ناخ رراد دیس و تشادرب یمخژ و هیئامر

 ةرپچ یرولد و یریلدب هدرشنا تدالج و تآرج مدق وا ناهارمه

 یششک ورایسب دروخ و دز زا دعب و دننساریپ تداهش هذرکلگب تداعم

 نیا یعسب ابن عفد دوب میظع مدذغن جوف نوچ رامشیب شوک و

 یاتهابص رارق ر تن افت اچ هکر نو فکیدزن ی تسمپ عن هزولط درگ

 راغنرب جوف نارداپب اب ناخهالسا ان نبرد دریدپ شرغل دنم ژوریف

 گنج راو هنادرم:نیرف رابدا نافلاخم اب هدمآ رد نیمی بناج زا

 میش شنم تداعس شیکصااخا نانیئون ةدمع و تخب وا رد راکیپ و

 و تماهش یرززاب روزب هدیناسر ار دوخ شمنلا جوناب زین رم

 ادعا تعیمج کلس یلزا تادییات دروم سیا لابفا یورینب و یلدرپ

 ناشیک تراسج نازا یرایسب یوخ: هکرعم کاخ و تخیسگ مه زا

 هناممر ریگ و راد و هنادرم شزبرآ نیرد و تخ[ رب کابیب
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 ۱ رهپس و داد لجا گنجب نادیرگ هنشگ اضت ربت فده ناغملسر

 « رظن « « داهن رارغب یرر فیساا ةيقِب اب هوکع یب

 ریش هدنرفزوه]ر ریچخوچ * ریاد هورگ نآ دندش نازیرگ

 درب ناس|رم انرگد نآ هالک * درب ناج ات دنگنا هبچ یکی

 صاخ| یورزا شخب سح دیس راتآ ترصن راغنرب جوف نارولاد زا و
 یاهغات ناخفیم و هدش نایامن تاددرت ردصم یدنم تداعس و

 یاهششوک دنمهم زیرمم و قداص دمعهو گبب تریغ و دومن هذایهادس

 رایع لماک مخز هکسب یدرم و تعاجعش دقز هددناسر روهظب هدیدنسپ

 ینامزا مزر و راکبپ دعاوق وزومر زا هک هوزپ هنثف هوکشیباراد و دننخاس

 یماخ لامک زا تشادن ةرهب یئارآ هچس و يرادرس نیناوق و موسر و

 دوخ دوکش یب ربچ- و ناخهلسر یولج زیت زا دعب یگبرجث یب و
 سورب یور مامت تعرس) شمنلا و لوق جوف اب اهنآ بقاعنم زین

 ؛درک ریز ار شیوخ لواره و دش ناور روصنم رکشا لواره و هناخبوت
 دش کیدزن نویاهه ةناخ#وت هب نوچ و تشدذگ رد دوخ ةناخبوت زا

 دانف) بارطض) بادرگرد شنقاط نروز ضتآ ی ایرد نآ بیسآرمیب زا

 بات هدیسرت ناب و گنفت و پوت ٌةمدص زا شا هدیدن گاج دید و

 لوخ تسار تسد ساعت هد فرح تمس«نازا و دررایذ تابث

 لوا و راک یادنبا رد ار رابدا لبخ نآ لواره تبج*:زا دومن لیم

 فص هناخبوت بقء رد هک اریپ رغفظ ریشل لواره اب راکدپ و گنج

 بکوم راغنرج هک شعب دارم جوف اب :دانغین شزیوآ قافتا دوب ارآ

 راغنرب هادس 8 زین ناخ الا لدلخ و دش ور) ور دوب راعش ترصد
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 ز دم] رد راژرک ۴ هعدا دم 5۵ ۱ شفا تابژ مادق شخ» لار مس دندوشک

 دوب هنشادرب رجث مخز دنج هک رامشیب شزپ اا و راجسب ششوک زا دعب

 لاعب) نراقم و تفر بقعءب هننزیذپ شرغل شیدرم ورارق یاپ

 رپچس هک لاثمت نامش ب رگدپ رفظ لیف يور یهاشنپش ترضح

 هددن| درگدوژپ لطاب هوکش یباراد تمسب دوب لابقا و تلود ددشروخ

 وا مژر زا 8 د)د تمیزه ار ضشخ- دارم هک .رشیک تمااهح ناتوهجار

 قلعت دنویپ هئشر و هزاخفگنا رپ تدالجر روبث شخر دندوب هدنخادرپ او

 ترصن نارولد دننخات اول رفظ بکوم بلق رب هنخبسگ ناج رهوگ زا

 یقبقح وپدخ هار رد یزابداج هک ناشفناج یودف نارداهب و ناشن

 دندخ نشدم مزب لفعم یلعم و تروص تمعد نیل او تسدح رد مز ر

 ششوک و ییعس یدنسآ زا تودالح تند دددید یون تسمه اتماپ

 عفدب ن رزاناره نعط و غین برض و نای و گنفت و رد هم دمص) هدروآ رب

 يرادلد و یهدلد ةداب ءاشن ژا مدبمد و دننخادرپ نافلاخم

 تلاسب و تعاجش رهوج ةدامزسر رثاونم یابلمح و ۸ذ] درس یاهشالغب

 نادهشد یاه رس نادهاع* مس دادد دندخ ام یم راکشر شیوخ

 روزب و تخاریم نازخ داب زا نازر گب یوج نانن تساف لابن زا

 بآم هد مصخ نابح لود ورات بادر کلام و رسخ لابتا یوزاب

 نارداهب خیت بآ زا تخیسگ یم مه زا بات یب هنشر دننام
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 برض رب و تفگشیم ادعا رگجرب مخز لگ یمچ مچ هظعا ره

 فاش رفغم ربت تفگیم ییرنا دص اضق هعمل ره نازرابم تسد

 رصب عاعش طوطخ نوچ سشوج و هذیآ راچ زا :یگفا مصخ ناریلد

 هبس دنزگ نانمشد ریبدت و هلیح نوسنا و تشذگیم شور کنبع زا

 م مظن + « تشگیمن عنام ار نانسرام

 نفک زا نذ و دنام |ادج نت زا رس # گن یئادج غیبت دادینز

 سب شربت تخودیم ضارشم وچ * ملع دشیم هک اجره ریشمش ود ۲

 ورد ددفا یهام کی هک یمادوح * وسب وم اپنسد هرز اب ادج

 صفف هن سیا جحاررا غرم زا رپ * سفن کیرد دادیب غیت زا دش
 :یگنج ماجاا رس هربث نادناعم اب ار مالعا یزوریف نازرابم ه4 لصاح

 یاهیزاس هنذف زا رگ هادیب خرچ هک داد یرر :یدربن و تدویپ رد

 نتشیوخرب دیب نوچ ماشآ نوخ نارداهب ماقننا همدص زا هدیشپدن) دوخ

 دونج سارلا تمسب تخونارد ۶5 دیشروخ زات کلف راوسمش و دیزرل

 چوا زا طوبه رد گانوه صرع نآ بوشآ میب زا دوب هدیسر لابثا
 ناخ یضترم امزآ درم دربن نیرد دبزرو یم لمات و للعت کالفا

 ریشمش مخزب هدیدرگ هنادرم تاددرت ردص«یروالد و تماهش رهوجا

 وربگ بتارم رد زین ناخ راقفلاوذ و دیشخ فصایز ار تعاجش کیپ

 راسخر مخز ةزاغب هداد رشذوک و گه داد راکزرر هربت نافلاخم اب راد

 هدومن یبلط راک و تدالج رهوج ناخ رادنید و تخورفا رب یدرم

 یلرشالت گزون ربم کبب راپ هللا و ناخنریغ و تشادرب یمخز

 ناردایب هچرگا و دندهناسر روهظب هنارداهب یاهشلقهج و هنایهاپس

 دنداد یررالد و یدرم داد دنویپ ترصن باکر نامزالم و دنم زوریف
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 یگنادرس و یدرم دزلپ قاطرب ینامزا مزر و تزرابم مار زاک و,

 . هداه لامرتم وار هچلانچ تسوبپ عوقوب بیرغ یاهتدالج و میظع

 مارویم هجار و روک سادلهنیب هجار رسپ میهب و روبتار هگنسمار و

 نالذخ ةورگ نآ ناررآ مان و ناریلد زا رگید یعمجو روکذم هجار هداز ردارب

 نأرج یدرمیایب 5 لو هد یگریخب دار یکردب و یخ هردت زا دورپ

 * نومضع قنررب و دندیسر کیدزن رایسب نویامه لوقب یربلد و
 # تل #

 ادب دریمب را غارج  دریمن « غارچ رب دنز ار دوخ هناورپ وچ
 گنر درک ی وخت:خر شرش تسکش ه گنس تخادنا هکره نامی ییوس

 نآ یشیدنا مک شقن و هتسبن تروص لالف ٌةقرف نآ لاع" لابخ

 درون هر میش ترصن نار هاب غبت تلالدب هدسشن هذ تسرد ناشیکدب

 زورغ و روبت ماکب ناهارمگ نآ همه رب يبلط لاع* و لبج لامک زا

 مازیگ زا هوک اسب هک تفشا یراوس دوکش کادو لقب هدنرگ یشیپ

 یدسژ 1 تنانم رگا سبد و اینو هاشنهش تابثو رارف راب و یردب

 ثودالح راثآ کرابم لیف یاپرد هدش هدایپ و دیاسر دوب هنخ|دد)

 لابفا ر تعنر جدازا تنالخ رپپس دوشروخ و دررآ روبظ:,یکاب یب و
 تورم لامک زا و دندومرفیم لاکسدب لهاج نآ روهت و تأرج یاشامت

 یکی دندومذیم عنس کاب یب نآ کاله دصد زا ر تملود باکر
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 تیمح قرع بد)عوس و تراسج سازا ارناشن تدارا نارتلامب نوچ

 كلامت ناذع و دومن دننهناوتف دوخ طبض دو هدمآ تکرع) بضغ و

 هبترم تیاهن هلل| اعم دندروآرد یاپ زا اررا «داد تس.دز) کسامتو

 نطاب روشک ویدخیا داد ادخ ترزم و محر و داهن الا و تاذف سدقت

 دنمشوه نالد۵ رادیب ار ینعم و تروص مدلدا یارر نامرف و رهاظ و

 هک یرتخا هریت شیدنا دب مس نآ هک درک هفناوت سایف اجفیزا

 یرکشل ننخوم شنرارش شتاب ر یروشک ماع لثق شتراسج مرچب
 زا ندمز و نامس| تواقش و تآرج نیا بکتراب لو تش)د شیافگ

 یاضنق مپ وب تگدن وا نوخ زا ر هریت تیاقت و گندلد شدوحر

 یهز هننشامگ یم شنتایح ناینب ظفح رب تامم يسدق تمه

 هک رورپ وفع ی ] تونن ویدخ و رتسگ محر شیک تورم هاشنهش

 شیاشخب سادم زا تگنح ندعرد ست نانمشد و تنما «نامآ

 تفیط ر لامح و لالج راونا علطم شدازن یسدق تاذ هک ار لابقا

 یورینب هتسوبپ تسا لامک و لضف راذآ ربظم شداهن یناحور

 ۳ شرب و یفطا یمایم و رفظم تلود و ید یادعا رب قینوت

 ةوکشیب ارد هلمعلاد در۵ زوشک ته شخ- هیارلپ و یار ینور

 و هاضخنء) راکیب و هدف م دا باکترا زد 45 ناتویحار یاهدمع رگید و
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 ناشیکتدالج نآ يرادیاپ و تساهش دامنعاب و هوب اپناب شراپظتسا

 هداتتیا داح یمد دومدپ ی م دایع ار و داسف قدر ط شنم تمااپعح

  باطخ ار وا ۸5 یشناوید ِ لنمعت تدونپرد ۳ دوم ین ردقب

۱ 
۱ 

۱ 
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 . هدرف نآ یمان کلم مدرم زا رگید یعمح و ثوب ۲ دا د یناخ ریژو

 فموب و دوب وا بوخ ناراد رس زا ۳۹1 ههراب ناخرهان ددس لذم وج

 بذارمرد و رود ناداوج هکی زا | ار وا ناناغفا هک ناخ ریلو ردارب ناخ

 3 بآ زا دندرمشدم شردارب سس دنا یاا یرگیهاپس

 لاح نیا نراقمو دندیشج کاله تبرش رورپ تسارش نادهاجک

 و لوت چوب ثوب نویامه بکر رد ۹1 هناخبوت زا رثاوخم اب دذح

 رشرپ داهن رد هک رورغ و لهج مدجر دوب هدیسر را يراوم لیف فارطا

 نیشت[ ماهس نآ بیمآ میب زا تشاد" نکمت رورغم درخلب ناروش و

 یا کر یبطایشلل مرمر 9 و] ةمیرکقادصم هک

 دومیپ رارف ةار دوب ندئآ نیو ناغلاخم مجر و لدف رد بذات

 دوب نت رخأب رایپ و دربن راکو دندوب وا اب یعمج زونه هکن] اب و

 زا يلديب و ساره تیاغ زا هدادنا شنوکس و ربص ءانب رد لزلزت

 دن راوس پسا رب هنهرب یاپ اب قاری و حالم یب و دمآ دورف لیف

 ٌمدص زا هک شرثا تبکن رکشل منه یب بارظضا و تکرح سیزا

 ناشیرپو دفگارپ دندوب «داتسپا مازبنا ماکب دنم زوریف نارداهب ماقذنا

 ناراکتهدخ زا یکی تلاعأتا یانثا رد و دندومیپ رارف هار هدش

 زا هنشگ اضف ریت فده تسب یم شنایمرب شکرت هک وا کبدزن

 نوچ :دیدرگنوخ و بهر دروم هرابکی لاحنیا عوقو زا و داتفارد اپ

2 
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 راع گدد نیا دوجو اب ار راعنسم تایح دن و تشادز ٌةرهپ مدق

 یساکان ماکپ هدروابن تسواقم بات سیزا شیب تشادنپ یم مننعم

 هنسویپ واب زبرگ یافث) ردزین هوشیب ریپ» و تذرگ شیپ رابدا هار

 بیم زا دییات و رصن مداسن و دید ارگ نااذخ و تبکن قیرط قیفر

 هدیزو زارط رفظ تبار ةفش رب زاسرک شخ+ماک دزبا زازعا و تیانع

 و دش راسنوگن رابدا کاخ رب راعش تراقش نادناعم .تکوش مالعا

 شوگب یزوریف ةدزم و یزوربب مابپ قبنوت شزرس و تخا یبنم

 ترصن ٌةنابداش و رب سوک یادم هدیناسر تلود یابلوا شوه

 نیا ناماوخ اوه هک ینایامذ 2 دف ناذج نازا دعب و دیسر لابتا چراب

 نارداهب غبت ژونه :داد یور ۷ رد یگزانب ار داد )دخ تنطلس

 صرع نایمخز تب رمز تشا۵ تگنر ادعا دساف نوخ زا او یزوریف

 لصف راپپ ضیذ زا 1 :دج* وب هدیئارگن م ابغلاب 3 و هد! زا فو

 تفگنن ينارماک و تمشح نانسبارس رد يع یا گ مسی ينابر

 تحاس زا لام درگ هراب رگد یناعب» تمحرم و فظل گیس و
۳4 

 ۷ .تدب # * تر شیددا ریخ ناشیک صالخا رطاخ

 9 و فص ی ور 9

 بیرف ۳ هللا ی مت وج * ی ود نیا میب دش برف

 یادعارمع صرخ هم یناطلس فاصم و یورسخ دربن نبرد و

 سشبج ن ازا قلخ ردن نآ هورگ و یفذص ره زا و تدر انف ادب لاکسدب

 نایامزآراکو اغو کراعم نایارآ فص هک داذن) کاله کاخرب هوکشیپ

 سبون رکشل ٌساخ ر هاد دنناوت ناشن مک نآ لثم اجب* فثاوم

 یسشخوا 1(: نر



0 ۳۹ ( 

 ناپچ هاشنهش هکن] اب و داشکدن)ونن نآ داحآ دادعنب نابز سابق و مهر

 ناژا دندومرغن یشماکن مکح ار هنخبرگ رکشل یشذم تونف لامک زا

 زا دوب تفاسم هورک هد هک داب) ربکا تفالخلا رقنممات لابثا ٌهکرعم

 . دنچ ینتماگدنچره رد ماقننا ماربب رکاسع فیسلا ةيقب و ناکنخبرگ

 فاخرب :درپس نبردآ ناجا ناج اوه ترارح ٌةیلغ و رکنم یاپمخز زا
 زا هدیعر رهشب رگید یعمج و هندوب هدانذ) ۱ و رابد)

 يهاشداب سانشور ياهدنب زا و دندومیپ مدع هار تایح دنب رهش

 نادهاج« غیث فلع رگپید یهورگ دش هدرب مان هک "يقيرف زا ریغب

 قاعم و کیب لیعاسا ءاهجا| زا دنتشگ ناشن یژوریف بکوم

 و يروپعلف مظعم خیش و ناخاادرمیلع ارمل) رپما نارسپ کیب

 رادربزرگ کیب قشاعو تگیبرایدنفسا و گیب يجاح و ناخ هجاوخ

 هوکشدپ راد ةدمع مدرم زا و دندوب هداه هگنس قامت دیزی اب دیس و

 يرسيک و ناخ دواد ردارب دمح ناخ جییش دید ارگ روکذم «چل یاوس

 دوس و" ههراب لیعمس| دیس و نامکرت گیب يدهم و روهتار هگنس

 روهئار ةگفس ناعجس 9 لو زاژ میت گنب میهارپا و یراخ# ییدلا لامک

 نیرد هک را يماف نایت و نارادرش زا و دندوب هجراب لضاف دیس و

 ةک دوب یسک مک دندوب هدرب ناج لجا بکوان  بیس] زا تکلج

 ژا و دسر هچ سانلا ریام و ابنا نایبادب ات دشاب هنشادن رب يمخز

 نبرد ةکن| لالجلا وذ فاطلا دروم نیا لابقا تادیب تای[ عیادب

 هک تبتر الو یاهجار و تکوش ید یارم) ردقنیا هک یگنج مسف

 ةبوص ردو دندوب مشح و لپخ کلام و ملع و لبط بحاص کیره

 رپ دن دوم تسوکح و تسایر نرع۶ رهیس تکلمم یدزا یکیاو و



۱ ۱۳۸ ) 

 نارالاس ههس و نارادرس همینیا و دنوومیپ مدع هار هداننا کاله کاخ

 رکاسع سرور زا و دنننر لتقب دیهر دناوتن مهب ناراژورب ناش ریظن هک
 تادش و ]وه تدح هرلغ زا ۳ زا دعب ةک ناخهظع) ریغ برف ترصن

 و ناخ راوازسب بطاخ* گبب یسیع و درپس سبرنآ ناجب ناج امرگ

 بیمآ و دشن فلت ٌمضرع یسکرگید ناخ روالد دیم و ناخ دادیداه

 رادنید و ناخ یضنرم و ناخ راقفلا وذو یاخ رداپبب زج مخز

 زا یرگیدب هنمهم زبرمم و قداص دمعم و گبنب تربف و ناخ

 مع ةبدوسیس ساد بیرع سشخ دارم جوف زا و دیسرن یاه دمع

 ههراب یخ دیم و میدق ناخ ته رسپ راپ ناطلس و هگنسجار انار

 تخ# هدیمر هوکشبب راد هلمجااب دنتخاب رد ناج دقنرگید یدنچ و

 تشهد تیابن و ساره و بعر تیاغ زا مازمنا زا سپ مایا هریت

 رسپ هوکشیب رپپم اب هننرگن رارف اج يه بامیم نوچ بارطقا و
 تفانش داب) ربکا بناج ناساره و همیسارم نارکون زا یدنج و دروخ

 تقوب کیدزن زاس ان علاط و مک ان تخ برف زات و ۳۹ ۱

 تسکش يلد اب دوب هددمر ماجداب شنمشح و تلود زرر هک ماش

 و توخ رکشل دز تراغ یرطاخ و نامرح و ساب هدونج ٌةدروخ

 تداعم هک شبوخ لزنمب هددناسر ةفالخا| رقنسهب ار دوخ یناشپرپ

 یایاوژرب نالذخ و تبکذ بکانع و دوب هدیشک تخر نآ تحاسزا لابقا و

 یررب هزامع نآ رد یراممرش 2 تلجح طرف زا و دمآ رد هدینت نآ

 ریوشت و لاغففا لامک زا و دومنن یسکب ور هدرک زارف هنایب و انشآ

 هس ات هثفرن زین یلعا ترضح تسدخ؛ ریدعت و خیوت ٌظحالم .

 بیبن زا یوچ ر درب رسب اجنا میبرد سرت ثیاهن رد بش ساپ



۳ 

 ةینرمب تمدالص ملسر تلوص ریش ویدخسیا تاالح و تمظع توطس

 راوید ورد زاو دیمردم دوخ یاس ژا 2ک دوبل هنشگ یلوئسم ورد اسءر

 زارم رابدا لزنم رس نا رد نیزا شبب شرارفدب لد تشاد تشحو

 یضعب و هنبص و هجوز و دومن رارف مزع روکذم بش رخ] و هذفرگن

 رکاوج زا یهربو هتخامت نیگرازآ یلیرط فلت از نایگمرب زا گیم

 يگميسارس و بارطف) ارد هک الط و يفرش| ٌاراپ و تالآ عصرم و

 یهدردعم و هوکشیپ رپدس اب هدشاد رب هارمه دیسر نت سشتردق تئسد

 زا لیل تملظ باجح رد دندوب راوس هدزارد یگمه هک نارکوف زا

 يماكان يدار يا ارگهر يلهد تعمسب داباربکا تفالخا| رقثسم

 یدرمیایب هک ,شا ات سششک مه زا هایس و هنسکش رکشل نوح و دیدرگ

 زا ین زباوا یمخ) و صعب دندوب هلسح لجل هاش راکش زا رارف

 و همیخ و باود و ؛بکارم رثکا و دندوب هنسخ اسیگ تدش ببسآ

 تیک وگید .د ودعمنآ ردغب سفت دوب هنشگ فلت ٌضرع اش لاترپ

 واب جانع ام یضعب اب مدرم ًةراپ نآ حابص و درکن تفافز وا اب

 بتاعنم شنای رکشل و هاپس زا یعهج رگبد زور هس رد ات و دندیمر

 دش یتسلم راب راوس رازمجفب بیرف هکنا ات دننسویپ یم راب هنر

 یئادج شارکون رثشیب نکبل دیسر زین شتاجااخ راک یضعب و

 لابثا ةبنعب .تدارا یور تداعس یربهر و تخب تاادب و دندیزک

 تاهابم و فرش ٌةیامرس هاح نا هاکرد یگدنب راینخا درد[

 نامآ و ما دابم رد ار همه رورپ تورم شیکتولف هاشغپش و داخاس

 رت هثسیاش یبصنمب ار کی ره :د۵ یاح ناسحا و فطا لالظ و

 رثکا تر ی سا د وا ره ید ه- ۳ رد ؛ نوزد) یبجحاوم و



0 () 

 رثاس و ناپسا و نالیف و تاجناخراک و تل عصرم ر رهاوج و هنازخ

 « تیب * دیسرن واب هدنام داب) ربک) رد شلمجت و تمشح بابسا

 دنام رام یب یذگر نسخ نوت ایه 5 دنام راچانب شلام و میس و رز

 روزا تدرگب شیوخ داد کان * رر تفات تبراع تلود رزا

 تماشب و تفر هثداح جارانبر مش رد يخرب و هاگ گنج رد رگید ٌةراپ و

 شوه جیاصت نددنشد و داسفا و تسموصخ رد رارصا و نانع و قاقن

 تکوش و تلود دازن یسدق دحام دلاو یاریپ تداعس ظعاوم و ازفا

 صرخ زورف قرب هدیهوگن رادرک تسدب و داد انف دابب هلاس ییدنچ

 يزيگارشزا هچا و داینرابدار يگراوآ يداوبرر هنشگ لابقا و تمخب
 2 ۳ دوب «دیشپدژا زا يا ِِ ن# ) یاب یار

 2 و 2

 هوای ۳1 ر یشبوخ ي رشیدنا 1 «د ۳5 ۷ لامعا دن

 ترخا ءاز م ؛ا رشعی تدن هنشک و رادرک عرزم و دید ازس
  7 9 ۰ ۱ و در 2 6

 ماحرف لدد را لاح م اعم رس هحانج دورد تروص ءاشن دهه رد

 * تب # " دیدرگ دهاوخ ماترا قیاقح کدک ءدزمنر لیصفدب

 داد هابرب هاج و رسنا و رس * هابن مک نآ ماخ ةشيدنا ز
 واگ ار لوخ نرشفآ دوخ ات در ۴ 9 | نوح ناز زا شزعم دود یب ف

 ژرر هربت تبفاع لد هریت دوش » زوم هناخ ررش یوچ هوب ترارش
 ار شیوخ دنز شتآ هکنا زج» * ار شیکدب تسد زا دبآ راکح

 ینفاپ تمیزه زا نعد ول ی وردع بدصن نرصن ه اششپرش هصقل)

 ۵ ربا یاششخ» دهم زا هک اریپ تر رم نیا لوصح ۲ ادعا

 ناهاوخ وه رب ار لصعت راد)د ءایاطع نجب) و نیرنآ ناهج



۹۶ 

 یفدقح باهو بشاوم و تفاطلا ساپس دوب ندرف دیا تماود نا

 ابربک هاکرد دوج* زا ار یدنمزاین و تسیدوبع سبیبج *۵روآ یاجع#

 ماصنعا رغظ چاوما اب و دنددزکب یهدلیرس و تثااعس ٌیاردپ

 هربت ثخا هنشگ رب نافلاخ بمقعرد مامت کزوت و يگديما راب

 یاپ رب هوکشیب راد میخ زوذه اما لود هدفای بوز و تمفر هنداح

 الو ةناخلود و یلعم يودرا ندیسر ات هنشاد ينازرا لوزن فرش هوب

 ناندئون و راعش صالخا ردقلا عیفر یارما و دندرپ رسب وا میخ رد

 میدققب دادادخ مینف سیا تینبت بادآ هدومن دابکرابم مجلست

 هنشگ سبمز و نامز هاشنهش نیرئآ و نیسعت راظنا هروم و هندیناسر

 لاعا هقفت وترپ هناشداب محارم و دندوشک انث و اعدب تیدوبع نابز

 ۰ سرو مرد تب رک ِ دوب هنشاد ۱ رپ داح یمخ ژ هک كف ۳

 ژا دعبو دنتشامگ )وادس ر 9 سدح و هبرجت بئاص ءابطا و هشدپ

 میخ هدسب لابتا # هبق ناعمل قرب هک یرق ترصن يودرا ندیمر

 هگشدپ رب تیامح نابیاس و لالج و تمظع قدارس و دیمر کالا

 راونا طجهم فرشا نور رغب ار نویامه ٌناخنلود دیشک ناویک ناویا

 رظن و دننخادرپ یرتسگ اطع ر يشخب ۲ مسارمب هنخاه فرش وزم

 دره برد هک |ر يعمج ءدنگ| اهدذد و | اما لاوحاب تمحرس ۸و

 و شوک ردصم يناطلس اصم يزوريف ر يررسخ دربن یامزآ

 ناش تذارا و صالخا رهوگ و تعاج# و يدرم رهوج هنشک یناشفناج



۱ 2 

 تفطاوع فثارشب .دوب هدومن روهظ ًةوولج سام| قح ربمض هاگشدب پ رب

 قوم وردق و ۸در روخ رد ار سکرهو دننتخاون هناهاشداب اطلالئالجو

 ۱ نادمخژ و دندخاس مراکم و بهاوم بایماک تلاح و هیاپ

 شزاون ارناگنشک و ادش و سما ر تسگ مهرم هناورسخ تمحرم ار رثام

 ینامسآ ددنات و ينادزب رف ابرگبد زور و تنسیفرگ ول گاخ زا هناشداب

 هب نورقم دبا تلود ءادعا رب هک ینارماک و ترصن لزنم رم نازا

 تیار دوب نویامه ر هددخرف نوزد| زور تنطلس ءابحا رب و نوگش

 ضیف تارامع هنفای عافثرا رکومهس هاگراکشب رکدپ رفظ
 ندمژرس نا نٍدئا

 قنور اریپ ترصد مرد سیب ان عناو نوح بآ رانکرب هک یشذلد

 تروم رب لملشم ةمانترفعم هنسجخ زور نبرد و تنریذپ اف 

 ةوکشیب )راد نآ یداب و ثعاب هکلانق و يئارا فص عوفو راذنعا و لاح

 مادفا رد لقع یاوتف و عرش مکع روصنم دونج و دوب رورغم درخبب

 تمدخ: هنخاس یسانش ژرط و ینزد بدا کاک ٌةتشکن رورغم نارب

 فلخ ناخ نما دمع* جرات نیرد و دندانسرف یلعا ترضح

 تفالخ هینع یاهدنب رثاسرب صالخا و تل دوبع مدقب هک ناخمظعم

 اشاود بایمک دوب هفاش لالح و هاچ بکومب هلسخج تقدس

 صاخ تعلخ تهحرمب و دیدرگ تماذع راظنا فروم هنشگ سوبناتس

 راوم رازه هس يرازه راپچ بصنمب راوس رازه يرازف ةفاضاب و

 داقفعا دوب ماقم اریپ ضبف لرثم نارد هک رگپد زور و تدای يدنلپرس

 رفذضفغ و ناخ#درو هلا داورفعجو روغغم ناف[ «لودا) نیمی دلو ناخ

 ياهدنب زا رگبد يعمج ر ينا مچب ناخ رخاف و وا ردارب ناخ

 زب تداعم ًةهيصان همنس ةدس مالئساب هدبسر رپهش زا تدالخ بانج



۲۳۱ 

 یرابسدام مهد و دنفخودن| ژایدم| بر تعالخ تیانعب و دننخورف|

 ۱ هدم] زازغهاب رکومسژا رفظ» دیوم ویدخ تمدار لظرد رثا رفقظ بکوم

 . عفاو تفاخلا رقنسم رهاظ رد هک لزنم رون یاشکلد غاب تحاس

 فثو زا دعب يلعا ترُضحو تشگزودنا ضدف نویامه لوزن زا تسا

 یلبفانو ينلوديب تشویتح و نیاصا بیو نالطب تدغیکرب لاوح| نیا

 لختو رد و لقعرهوج ةربيب هک هوزپ رابدا فلخ ان هوکشیباراد

 یوربغب |هدج* هنفاب يبگا هما یف دو ثمب شنیپردا ] ییشلگرمث سیب

 سغیت لامییب دزیا هیت اترورپ تسد نیا لابفا و تخ: يوزاب
 ویدخ ٌهمانترذعم باوج رد هفیع* ّس و دندومن لصاح قوثو

 اماسرفم ن ,راخلضاف بوعم هدخاس ناشف  رهوگ کاک مودرم م ناپج

 ۳ ناخ تنافرپ زین ار ردص هللا تیاده دیس و دندانسرف

 هدم] لزنم رون غابب اهنآ یلعا مکح بجوم رب و دنداد یروفسد

 ّةفيع* نآ سینارذگ زا دعب و دننشگ فرشا تسزالم ژودنا تلود

 تیانعب دندوب رومام نآ غالباب هک يتامدقم شزراذگو اردپ تدارش

 یلعا تسدخب تدراعم تصخر هدیشوپ تاهابم توسک تعلخ

 درس و ناخاضاف هراب رگد زور هدنخرف نیا یادرف و دننفاپ ترضح

 تضطاع مایپ هدیمر ااو ٌهینعب يلعا ترصح رماب هال تیاده

 بوعصم ترضعت[ هک ریگهلاعب ریشمش هضبثکپ و دندینامسر

 ینعمنیا انامه دندینارذگ نویامع تمدخب دندوب هشاد لاسرا اپنآ

 ر یزوریب و دما عوقوب ترضحتا زا یبیغ میلم ماهلاب تقونیرد
 زو:ادید نالد هک | تضخررفا ربروهظ ةرهح هزاذ یا ار یلاف وز

 یریگملاع عدرد لابتا تراپ نآ هدراب زا رو رپ نقداد ناندبرود و



6.۱۷۱ [( 

 تردصب و تلطف مّشچ* ی داشک ناهج غدت رهوج نیا یاریپ نابج و .

 ٌفیطل نیا روهظ زا تفطات ناهاوخ اوه و تلود یادلوا و دئدید

 شوکب هزادنا یب یلبترصن و هزات یام متن دبون ازنا تراشب

 و ناخ رهاط خیراث ی نبرد هلمجلاب و دن دین ی کلر

 یعمجو ناخ شزاون و ناخ دنلب رم و ناخ 41! ضیف و ناخ هابق

 نان تلود ژارحا علاط ینومغهرب تمئالخ هاگراب یاهدفب زا رگید

 هک تقو برد نوج و دندیدرگ یهابم تعلخ تبانعب هدومن سوپ

 لها دندوب هدومرف لالحا لوزن ربش رهاظ رد رثآم نودرگر کاصع

 تعیمج هتفای هار لاوحاب یبذبذت هلمجاا ین ار تنالخ | رقنسم

 هک دیسر فرشا عماسمب زین و دوبن لصاح بلق نافیهطا و رطاخ

 ۱ یئاررپ یب لامک و شن و طبض مدع زا هک شخب دارم نارکون

 ضرعب لواطت و یدعت تسد دندیهردم اره و دندوب رس وخ

 قیرط یضعب یگشیپ تراسج زا دندومنیم زارد مدرم سومان و

 مدرس و مس و فذع گویش و دندم] رد رهشب هدومیپ مکح كالخ

 یب زا هک دوب کمم و هننکیم یعازفا شروش هداهن زاغآ یراژ]

 معبربش رد یبوشآ هندوب لازرا و شابوا رثکا هک هورگ نآ يلادنتعا
 یرونف قیالخ شمار] و شیاسآ رد هدش مرگ داسف ٌةماکنه و دسر

 لامک مکعب اریپ لدع هاگ ملظ ویدخ نیو ااع یار هیامن یر

 نانچ یرتسگ تلدعم و تدفاز روفو و یرورپ تب و تفصن

 تفااخ ج رد رهوئ ۴ یمارگ تفطلس چ رب ر نخ| :دنشخر هک دومن اضنتا

 تلود :اراب یاهدمع زا یکیاب ار ناطلس دمعم ردقالاو و داز هاشاب

 نآ طبر و طبضب ات دنتسرفرپشب تلوم مارهب بکاوم زا یعمج و
4 ۶( 
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 هایت ٌکفاکب .تینس| و تعیمح دیون ةدومن دمادق یغبنب اهک تعالخ کرم

 . رطاخ یشمطم یدعت و ضرعت میب زا ار مدرم و دنناسر تیعروا

 رالاس هچس ردایب ناناخلاخ و رابت الاو 8داز هاشداب نیربانب دننادرگ

 لخاد هرهاف دونج ژا یجوف اب نویامه ناسرغب روکذم ام مهدزارد

 نیمز هاشفهش ناسحا و فطل دبون و نام) و ما ة دزم و دننشگ رپ ح

 طبض و رهش تسپ و دنب ددص رد هدیناسر هةالغلا رقئسم لهاب نامز و

 و تلدعم تبص راشننا زا ار قیالخ دندش مدرم لاوحا قسذ و

 و دبسر ناج شوگب یلدشوخ و ثج# دبون نابج ویدخ لاضفا

 رب شیوشذ و هفرغت رکشل زادد) تسد زا رهش لها ناشپرپ رطاخ

 دمع و ناخ دمع رذن نارسپ مارهب وورسخ خیراث نیرد و دوسآ

 هجاوخ و ناخ تیبر ور ناخ دمعم رذن نب ورسخ رسپ عیدب

 تضالخ ٌهبنع یاه هاب ژا رگبد یعمج و يدیب:د باعولا دبع

 تماف هرخاف عالخ تیانعب هنشگ دنلب رس ةدئر رهچس ودس مالئساپ

 نذبم ناپچااخ نکس دنلب یارما هدمع مهدراهچ دفتخارفا تاغابم

 عامنسا زا دعب ییلعا ترصح هک روفغم نا[ هلودلا یرجمپ فلخ

 داسف) و هونرپ هردو نآ یاوغاب هوکش یب راد یر دفاب تیزه ربخ

 سپ و دندوب هنخاس ددقم هدرک رفگنسد ارد ضرغ بابرا ژا یعمح

 وترپ رونا رطاخ رب ناکم لاو ناخ نآ یهافگیب تروص هک زرر ود زا

 یادز تملظ لاج ًةبنع میژاغب هدیناهر دبق زا ارا درب هتشگ يرگنا

 و دیدرگ ناهج هاشفپش نارکیب فطاوع لومشم هدشک تخ) رثخ|

 د ناخضاف اب اروا یلعا ترضح هک ناخ ۸!) لیلخ کاملا ةدمع

 رهچس نان[ یا هجمان دندوب هدانسرف یمایپ شزراذگ و یبلطم
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 تمدخب ناخلضاف تطاموب بلطم باوج نامز ویدخ ر دش ناف

 تایضنقم ضعب رباذب ار ناخ هللا لیاخ هدومن ماغدپ ترضح نیلعا

 و دننش|دهاگن فرشا تمزالس رد يناب ناهمح و تشطلس ماقب

 زا رگبد یعمج و ی کد يجفلام و روکدم ٌناخ فلخ ناریم ريم

 دندوشوپ يزارفرس تعلخ هفناپ تمسزالم تلود تدالخ دم ناسزالم

 ناخ رفظر نناخ رادمان و مود ییشخا ناخ دا و ناخیماق مهدزناپ

 و مج و ناخ دخلا دد و ناخگیب د.دهگک و ههراپ ناخ رم دش دوس و
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 هنشگ دنلیرس ۳ دا بن لیبقت هب تفالخ ناسا یاهدفب زا رگید

 هلکح تامهم نوح و دنددشوپ زاینم) فیرش تعلخ تمحرمب

 تفو نبرد تشاد قلعت هوکش يب اراد ماطقاب ییزا لبق هک اربنم

 لنغم دندومنیم مایف یآ قسن و مظنب هک وا مدرم و هاپس قرفت زا

 هنشاد رب هاسفب رس اجن| بلط هعفاو نادسفم و دوب هدش مظنفمان و

 ناهج ویدخ یار] کلم "یار دندوب هدومدپ نایصع و یغب قیرط

 ار ناخ یدرو هلا دلو رفعج هدنگنا ن ] تخادرپ هب تافنلا وئرپ

 نیمز رس نآ نادسفم بیدات و هلکچ نآ تامیم مظن و یرادجوفب

 و لصا ژا و لیف هداماب لیف و تلخ تیانعب و دندومرف یدعت

 زد راوه" رازه هامج :نازا راوس)زه 86 یزاره ما
 مهدقه هندومن تصخر تنطلس هاگشیپ ژا هنخاون هبسا هس و هدسا

 فرشب هک دش امرف ار ناطلس دمع* رابت الاو ردقیلاع دازهاشداب

 او مداز هاشداب دذباپ داعسذس) راوگرزب دج تیصاخ ریسک تمزالم

 هروت یور زا هدش کرابم ٌهعلق لخاد دایقنالا مزال مع بجومب .هازن

 دندوب هنشگ دشرتسم باقر کلامردق کاف هاشنهش زا هچلانج باد] و
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 خجش خیرات نبرد و دندیدرگ بانج الو دج"| دج تسزالم بابک
 سوب نیمز فرش تفالخ ٌ؛دس یاهدنب زا رگید یعمج و کریم

  یرآ :درپ مهدزون و دندش زارفرس تعلخ تیانعب هنفای لالج هاگراب»

 باجلحا دیشروخ ًاللم تیبا یوکشم یازنا تنیز تزع چدوه

 لزنمرون عابب ترضح ییلعا رما بجومب بحاص مگیپ باقف سدقت

 ناشلا عینم یارما دبز و دندومن نویامه تافالم کاردا هدمآ

 و دوب ضوفم واب لک تراز و ردقلا لیلج بصنم هک ناخ رفعج

 تشاد تالزفم و برق تمیاهن تذطلس هاگشیپ رد هک ناخبرقت

 صاصنخا صاخ تعلخ یاطعب هنشگ فرشا تمزالم زودنا تداعس

 و رادیاپ تارد ناکرا و رادق»یلاع يارما رگید یباچمه و هنننای

 چوف هتنانش یلعم ناذسآ و لاو بانجب تفالخ ٌبنع نامژاام ریام

 یا-) نودرگ سابرک رد و دندروآ هاذپ ملاع هاگردب هبما یور جوف

 ينيگ ر دمآ مهارن ساف قرف زا یملاع و قلخ فاذما زا ينابج

 لالجا سولج لابقا و تمظع دنسم رب ریگملاع ریرس الف ویدخ

 ماعراپ دندوب راونال| زیاف تسزالم تلرد راودبما هک ار قیالخ دندوصرف

 تلف طاسب ناکدانسیا ر ماظع نایشخب هلیسوب مانا فیاوط و دنداد

 ریم الاو راشاب :درر| اجب تیذبت دعاوق و تمزالم باد[ مارثح)

 بتارم و تاجرد یفورب سانش هیاپ نالواسپ ز ناد هبنم ناکزوت

 بمانم ماقم و اج رد ار مادکره بصانم توافت بسح ربو

 هنشگفاطلا دروم شروخ تلاح و هر روخ رد یگمهو دننشادزاب

 تیافک سسع+ هک ناپار یار و دنننارث) ينارماک جواب تزع تبار
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 و تشک هولع هع یاس هدح تایساع# بابرا ۷ ملق لا رمز

 لالنخا و روش عاونا تدم سیرد ةک لام و کلم بذارم زا یخرب

 و تثطلس ژومر فئار نیا فرشا ضرعب دوب هننای هار نآ دعاوقب

 و کام ماپم و تلود و نید روما «ک ماظن تسارک ماکحاب باوب)

 دوب رفظ و ترصن زوبمش ٌةرغ ینعس رد هک رثاکرابم دام نیا ةرغ

 هاشفش تایاذع و محارمب ریذد یعمج یرتسگ تسارمجم خب ) ۳ نیا 0۳

 رهوگ و دژدات هلمجحا ژا دددش ردارب) و بابماک رورپ تسود زوم وا

 دمعم ردق الاو 8داز هاشداب ثنالخ لاپف رم یمارگ تمشح طبع

 تسیب هناعاشنمش راسحا و تسرکم ًةنازخ زا و دننفاپ شزاون لیف

 رالاس هیم رداهب ناناخناخ و دش اطع شخب دارمب هبپور کل شش و

 عومج" توت ژارفرس راوس رازه تتعه یرازه سکه بصدم) ک

 تسرد نانیئون ةدبز و تشگ ررقم هچسا هم و هدسا رد وا نانیبات

 تواجشو تمداب صاصنخا صاخ تعلخ تر انعپ ردم جیش صالخا

 ینلبرم راوس رازه رد یرازه ه» بصنم هک ناناخاخ فلخ ناخن

 تیاعر و تیافع بادماک راوس رازه چاپ يرازه جلب بصنمب تشاد

 . «گفاضاب ناخگنج مین و .دیدرگ ملاع ناب بطاخم هننشگ هناهاشداب

 هکی و راود رازه بس یراره قیجب بصذم 4 راوس دصناپ یدصناپ

 عالخ تیانعد اهددب عیمج سابقلا ده یلع ر دزرشگ یاجم راوس
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  لوخد مزع هک متسیب دننشگ شزاون دروم اهریغ و دوقن و "ناچم) و

  دوب هنشگ رظان توکلم رطاخ داهن شیپ تمشح گنرا رقنسمپ

 ح وچ ار شخ# دارم هدمآ زارتهاب لزفم ون غاب زا زارط ترصن تایار

 " :دوب هک اچلامه رد هک دش مکح دوب یفاب شرازآ و مخز زا یرثا زونه
 ینابر دیئات نیرف نانس ناهجراد ناهجویدخ و دشاب هنشاد تساد)

 زور هذ تدم هک ینار مک و تارد یارس ناتسب نآ زا ينامع]ر فو

 دذلد تخب اب دوب تراضن و ترضخ بایماک فرشا لوزن ضیف زا

 یاول هننشگ راوس دنناس رپهس مارخ ربا یلیف رب دنویپ نامسآ لابقا و

 * مظن 1 * دننخارفا رهشب هحوت

 راپ تخب و رثخا و رواپ کان * رادی زا شترصن ییمب زا رفظ

 ضشورسخیگ ناش و مج ناشن » شوریپ نامعآ و عبات نیمز

 و نابج هاشذمش یارآ ملاع لامج هیشوخ ؟دهاشم زا ار قیالخ

 .تعبمج و تفربذپ یناذثور و یگژزات دیم) دید ناوج ون هاشهاپ

 رطاوخ اب هراب رگد دوب هدش اهلد یارس تشحو نایب هک يگدوم]و

 نوچ تفالخلا رقنسم نانکاس دنگنا یئانشآ و تفلا حرط ناشیرپ

 ویدخ زا دن| یب تدار و لدع رثآم و نارکیب فاطاا ایم زا

 نآ رکشب گرزب و دروخ زا و دندوب هنناب هزات تابحو ونناح نامز

 لاح ناسلب و دندوشک اند و اعدب سایز هشوگ ره زا گشس تسعت

 # مظن « # دلومد ادا لافم نیا نومضم

 ارواد ناهج اربرس ردنکس * |رررپ تکلمم اروای ادخ

 تسارتلسمیهاشداب ناهج * تمارت ملاع ثاریمب مذآ ز

 یوت ملاع غاب ًوبم نبیب * یئوث مدآ کلسرهوگ نیپم
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 داب ون هر کاخ نادمشد رس  هابوت هانپ رد رهب رس نامج

 ارف ] تنطلم هاگشیپ نارکشیپ الاو ةراشاب هک هوئش یب اراد لزنم و

 دندوب هنعارآ تداعم و تلرد طاسب طسب هب هتفر یقنوریب درگ زا

 بانف| ژورفا ملاع ژور برد و دیدرک نوپامه لوزن ژودن) ضیف

 هجوت و ثیبرثوترپ لاضفا و تمرگم ج وا زا لالجا) رذ ٌةياس تمحرم

 بهاومب ربثکیعمج هدنگنا تنفالخ نانسآ یاهدنب و ارما لاوحا رب

 (کلهلا دم هلمجتا زا هننشگ دژاب رس و بابماک دنهحر| سنا ارم و هدلاع

 ود هلمج" | زا راوس رازه جلب یرازه جلب قباس هک ناخ هللا لدلخ

 شش یالاو بصنمد تشاو اسرصذرم هیسا سو هجسا رد راوس رازه

 ۳ دیدرگ هدر دنلر هدسآ 6م و هوس ود راوس رازه شش یرازه

 یگیاپ او یرگیشخ# ربم ردقلا لیلج تسدخ: ناخ یبم| دمع*#

 ناخ تجدرت و تمدار صاص+خ) صاخ تعلخ تعمحرمپ هنخودنا

 زابج یرازه رابچ بصلمب راوش رازه و۵ یدصناپ و رازه ٌیاضاب

 و دش نبعس ریمجا ٌیبط داد مام مظخب هنشک ژارفرس راوس رازه

 راوس رازه رد یرازهراهچ بصنءب یرازه رد ٌهناضاب نامز ناخ

 هذلپ رس هاب رفظ یراد هعلقب هدش ضشناون دروم هراقن یاطع و

 قم اسسصذه) یرازه ٌفاضاب ناخ لا صدف و زاوس دصناپ و رازه

 دلو ناخدارا و تخارن|رب تزع ٌةیاپ راوم دصناپ و رازه یرازه

 زا ترضح ییلءا نامز رد نیزا شیپ یدنح هک نالک ناخ مظعا

 لماش هناهاشداب تیاذع ماکده نیرد وب هدش لوزعم بصنم

 دروم راوس دصداپ ز راز یدصداپ و راز» رد بصشمب هنشگ ش هلاح
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  لوژن رف ژا . نر دشد لد لزدم ن نامه هک مکب و تسدپ دیدرگ اتمدحرم

 ۲ ماک مسارم نی دین دوب یک ضرف نادر تلود گنررا ؟دنزارپ

 راره ود یرازه ٌهفاضاب ناخ رهاط هلمجتازا دننخاون هناورسخ محرم

 : زاوس دصباپ و یرازه ود یرازه رابح سصدم) زاوس دصناب و

  ود یرازه ود ببصنمب راوس دصناپ یرازه ٌهفاضاب ,ناخ هابق و

 * دندیدرگ دنلب رس راوس دصناپ و زازه

 اراد لاح زا همش رکذب مافرا قیاقح کلک نونکا

 داب| ربکا ی رقنسم رارف دعب 0 و تنملودد ۳3 ةدنار ن]

 ةدرداسر نی ر دوخ ناصمر دام مهد راهج راوس راز چاپ برف اب ِ

 لوزد نایاش یگنرر یب و یبار ۹ تدساخد ک هفکر پش هش ریاب ٌهعلق رد

 هود هادس شیئوت هاشخش نوح و دمآ دورد هداریوب دعح دنذام ثوب وا

 میش هک یلبج تون و يناذ تررم لامکزا یزوریف و 2 عوفو زا

 ترصن جاوفا هنشادن اور تبفاع دب نآ بقاعت تس) ترضح رآ ٌةیسدق

 رقذسم رد دنودپر غظ تایار دنویکیو لد ثو 3 ندعن وا يب شماکدب نبرف

 ةسوسو یگزانب ار هوژپ لطاب ش خودرا هاتوک 0 دومد فنون توالخ

 هشيدنا و کرادت لاع» لابخ هنشگ رابد) یداو نومنهر رادنپ وید

 و تخادرپ رگذل و هاپس ماجنارسب هدرنسگ گارد و فقوت طاسپ

 یهاشداب ها راکرس لابدا و ناسا و لاوما و ابشاپ اضرعن تمسد
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 هجره اجره رد هدومن ژارد ارسا رثاخذو هعنسا و سانحا و دوقن و

 دوخ گرزبرسپ دوکش یب نامیلسب نوچ و دومنیم فرصت تداییس

 ٌهبنع یارماب و دسآ یم هنثپ زا اهرکشل اب وا بلط بجومب هک

 ور نوح بآ ترط نازآ هک دوب هثشون دندوب وا هارمه هک تفالخ

 دوش قعلم واب لاچعتس) و تمعرس مانج رپ هدر 11 یلعد تمسب

 رد مامت ان دساف سوه يا و دیشکیم رکشل نآ اب رسپ ندیسر راظنن)

 و۵ ره هک رک نر زا دعب هک تخ»+ یم ماخ یادوس تگید

 یاولهراب رگبد دریذپ دیازت شنردق و تکوش داوم و دوش اجکب رکشل

 رطاخ لبم هچرگا و ددرگ دانع و یک یارآ فع هتشارفا هاسف

 های و رکشل فا بول باذجنا و هاوخللود شیدنا ریخ یارسا

 نگذل تسنادرم هاگرید زا هاج و تمظع گروآ یازفا هیاپ یاب

 نارب وا ًةلماعم یانب هنسویپ هک یزیگنا رش و تدنکم یور زا

 ناکرا و اهدمع زیم]آ بیرف یامان تلاهئسا و طوطخب هیفخ دوب

 و کیدزن زا ار تایاو ماکح ور تاج ؛دوص یارسا و روضح تلود

 ناهج ویدخ تعاط) ر دایقنا مدع و تفلاخ* و ینامردان هب رود

 داسفا و ترارش راذآ هچنانچ دومنیم توعد دوخ بناج# هدومن |وغا

 و دوب صالخ| رابع صقان ناش تیدوب دقن هک یهورگ عاضوا زا وا

 دش یم ۳ دننشادن یگنرکپ و صولخ زارط تددقع توسک رپ

 نیعا یارغا و هسوسو رد يناهاپ زیگنا داسف یایشونپ بنعم» و

 شرقن یننریذپ رب یسدآ داهن هک اعلزا و دیشوکیم ترضح

 د یهاوخ کین سابل رد هچنآ ةماخ تالیغت راثآ لوبق ر سواسو
 هدرگببرف شناد و بوشآ درخ هدرک امن طلغ ًةولج یشیدنا ربخ
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 ژ) یربثات هلمجلا یف )روا یاوغا و لیوست تسروطفم و لوبجم

  عفد زا هعب المجم تشگیم طبنتسم زین ترضح نآ راوطا ضعب

 تنطلس ناتهیارس تمحاس هک زدگنا شروش زینس لطاب نآ ّهنفف

 هاج ٌةبعک میرح و تنای شیاریپ شدوم] رش دوجو راخ زا لابقا و
 ویدخ تفربذپ تداعم غورف روصنم ثیار هچ*ام وئرپ زا لالج و

 . یافص و تین صولخ لامک زا ار بیصن تداعس تشب رادیب

 ۱ هک وب سیا او دارا داهن شیپ و اریپ ضیف رطاخ نونکم تمیوط

 ِ میدقنب و دنیامن یلعا ترضح تسزالم زارح| لوعسم ینعاس رد

 رگا هدبشوک فرشا رطاخ یاضرتسا رد تدیقع و صالخا ممارم

 هک يعئاقو ثودح و تداوح عوقو رذگهر زا تیرشب یاضتقب

 ةناشم ارنا دشاب رونا رپم ریمف ٌةنیثأ رب رابغ هادبور ترورض مکعب

 باجح لا هیلعلاب ات دنیادزب راذنع| یجنس] رسب رابغا طسوت یب

 لامک ار ترضح نآ نوچ نکیل دیآ لصاح مات تافاصم هدش عفثرم

 و تالبوسنب و دوب هوکش یب اراد لأم نارسخ لاع؛ تافنلا و هحوت

 دندوب هاشاذگفک زا یشیدن) باوص ٌهنشررس هدش هنغیرف شاریوزت

 «دیشوپ لابثا و تلود حااص زا مشچ وا .بذاج تیاعر تپج: و

 لابن نآ تیبرت و رگ هنثف شیدنا داسف نآ لاح حالصا رد یگده

 راثآ روبظ دوجواب هچلانچ دندیشوکیم رمث یب لخت ر رب یب
 تروص هک يرورس و تفطلس نامدرد فلخ ان نازا یرهوجبب

 ۳1 زونه دیدرگ نایملاع زوهشم وا یلصاع تست دلودرپ

 دش یم مولبعم نالطبلا رهاظ ناب تست سطاب هحوت رثا ۳ ترضح

 ینادزب تیام و ينابر ریدد یاضناب هک یروما حوخس و
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 |ذپعم و دوب ترضح نآ بواطم يفانم و بورس تالخ دادیوو

 روبظب هناب تاقالم نابنج هلصالم و نم ۹1 یر بداح نا زا

 نیا دوجواب دن شناد سانش قیاق» ویدخ مرج ال تصوبون

 ۹۹ هنسناد فطل یب 0 9 ِ نر تاصدقم و 23

 ۳ ۳ فنوت ربخ لاوحا نیا ۳ زد .نوچ و 0 دوب میش

 شراذگ تمس هیانج را یلاکس هذثف بتارم و یلهد رد هوگش

 عطف و داسف و شروش دام عفد و دسر لالج و هاچ عماسمب تفاپ

 نواهت و لوب مزال ایلع تمه ٌکمذ رب شدانع و تسوصخ هشیر

 ی رش تیافک دومنیم ریپدت و یار نیثآ فالخ رد ریخات و

 « دننخاس اشک ناپح تمیز هجو شیدنا لب

 داد ادخ تنطلس رفتسمزا دوعسم بکوم تل

 رگید ناوس شو دابآ ناهج هاش ةفالخلا راد بوصب

 تضبن سیا مزاع لابت) و تاود نعلصم هاههاش

 ندیم ۹ ی ندذح رظان توکلم رطاخ رپ تشک لان یویامه

 ةهازهاشداب لامک و تهشح لابن ٌةواب ندزگلااج و هاج ٌةحود ةبعش

 رثنسم رد هرهاف دونج زا یعمج اب ار ناطاس هدمع* ردقیلاع

 هحونم هوکش ,نودرگ بکاوم ٌهبقِب اب دوخ هزنشا نگ هاباربک| هناخاا

 تفالخ تگنروارقم نآ روم) مظذب ار دازن لا و نآ مرجل دندرگ دصقم

 ریجاز ود و دیراورم ٌهفالع اب عمرم رجنخ اکهحرمب هنخام سعم
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 . دیر کلود ماعنا و یکرث بسا تصش و يبرع بسا رد و لیف

  تلود شلگ لاهن نآ يقيلاتا تمدخ) ارناخ مالسا و دننخاون

 ۱ تامهم تخادرپ و ترضح یلعا تسدخ تسچ» 0 ناخاضاف و

 - رثذکا هک هفبرش ٌةماخ رارس تاجناخرا روسا قثف و قتر و تاتویب

 کرابم علف تسارع# ار ناخ راغفلا وف و. دوب تمشح زکرم نآ رد

 یعاسم للعا ترضح ًةجلاعم رد هک ار ناخارقت و دندومن ررقم

 مکح دوب هدش انشا فرشا جازمب هدیناسر روپظٍب هقیا ریپادث و هلیمح

 رییدت و تفوک ٌةبغِب جالعب هدوب ترصح نآ تمدخ رد هک دندومرف

 و صاخ تعلخ تیانعب اروا و دیامن مایق سدقم جازم یرع«

 محارم بایساک فرا رازه هس ماعنا و دیراورم هفالعاب عصرم رهدمج

 رفظ و میقف_ ناضمر کرابم هام مود و تسیب و دندین)درگ هناشداب

 دابآ نابج هاش ةفالخلا راد مزعب نانع مه لابقا و ترصن و بایرمه

 زوپ رداهب عضوم هدومن تضین داینب یدیا تنطام ربرم رقنصم زا

 لگون زور سیرد و دندیشخ) تذمیم غورف لرزن ضیف راونا ژا ار

 یلاع دنمجرا هداز هاشداب تمظع شاگ لابن هزا تذطلس ٌهَقيدح

 تسدخب ناهج ویدخ نامرف بحوم رب مظعا دمع# میش هدونس رابت

 یامرس ترضح نآ تمزالم فرش زارحاب هنفانش ناکم الاو دج"ا دج

 قیرطب هبیرر رازهرابچ و رم دهناپ و دننفرگ رب تداعس و تاود

 ترسم ینارماک و تلود ٌةرصاب ٌةرف رادیدب نیما ترضح دندینارذگر ذن

 شوغآرد ار ینابنامج و تنطلس داوفلا رمث نآ ةنخودنا ینامداش و

 هدومن شزاود محارم و تایانع عاوناب و دندوشک ينابريم و تفطاع
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 1 يمارگ قم مودذرف ژا یمام 2 تلود تارامع مرابچ و

 تز ژور ود زدن لزنم هدنخرف نا رد دوعسم بکم و تشگ

 رارف ربخ یپ هدنخرف نایهفم ربرفت د زا مکه هزجح نیرد لومذ

 نوح دش تفالخ هاگراب باجح ضورعم یلهد زا هوکش یب اراد

 نامیلس ندیسر دیماب تناپ شرازگ هچلاذچ اجنا رد وا فقوت

 سدقی هب و دندبسرن يکيدزن نارد انا و دوب وا هارمه هایس و اوکش یب

 فقوتربخ عامنسا زا 11 شناد نیبرود ویدخ هک تسنادیم

 تار داسف ٌکیام ریمخ نآ عفد دصقب یلهد رد وا یلاکع هنثف و

 اروا تشارفا دنهاوخ داب] ناهج هاش تنالغلا راد بوصب تمیزع

 رگا و تشاذگ دنهاوخن راذعلا عیلخو نانعا قلطم اجت ]رد

 توشن قعل» واد وا رسپ هیاش دنیزگ گرد و تسافا . سیزا شیب

 لاکش رب موم ۹ اهلازا و درگ وا لاصبتسا هحونم لابثا دونج و

 رودو و شراب ترذک زا ادایم هک تشاد مه هشيدنا یا دوب هدبسر رد

 تسفاع هشوگ ارث ةک روهالب یدیسر هنشگ دودسم رفم هار یل و لگ

 لاحفبا نراقم و ددنب هن تروص دیشیدن|یم شیوخ تسنیم لعم و

 راد بوصب تنطلس گنروا رقسم زا للج و هاج تایار هجوت ةزاوآ
 زا لد هنشگ ساره و بعر بولغم هراب رگد |فهل دینش تفالخا|

 تمخر اج زا ناضمر هام مکد و تسیب و تفرگرب ی یاهد ندوب

 دوخ لالنخاا ربثک لاح تیفبک و دش روهال نور هتسب رب رابدا

 دوخ رکون ناخ ردایب هب بطاخ* کیب یفاب و هوکش یب نامیلسپ

 هنخاس رشل راینخ) بحاص و رهوجلل لطاب نآ قبلاتا اروا هک

 یوونا زا دیناوت رگا هک تشون اب ًاب «دومن مالعا دوب هدرک شهارمه
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 اب دنرپس رد او دوخ لیبعت حانجرب روپ نراهمو هبروب هارب نوج بآ

 * تدایدهاوخ شراذگ ریزا دعب شلاوحا ماجنارس و دنناسرب اب روهال

 رکاسع زا يخرب اب تسنارودناخ یتناب نبعت مایا نا مناوس زا

 هیسر هیلع عماسمب نوج - دابآ هلا ٌهعلف ریخمت هب نانس ناهیگ

 مابق هبوص نآ تسوکع! هوکش يب اراد بذاچ زا هک هراب ما دیس هک

 تشیقح ر لم نارسخ نآ لاح تیفیک رب عالطا دوجواب تشاد

 تیدوبع قیرط کولس قیفوت لالجلاوذ ةدیزگرب نیا لالقتس) و رادنتا
 تالادخ ٌةسوموب ۲ دراذگ ی من دابقنا طخ رپ رس هنفاین یهاوغنلود و

 تناصح و تنانم رد هک ار دابآ هلا ٌةعلق ماخ یاهشیدنا و دساف

 يمکع# و تناسر راهظتساب هدیشخب مات ماکعلس) تسا مایا ةرهش

 ریست مزع مرجا دراپم یم فلخ ر یورجگ هار راونسا راصح نآ

 نبرد هفشگ نانس کلاامم ویدخ ینیگ رونا رطاخ هاهن شیپ نآ

 نبیعم بوصنا دب روصنم هونج زا يجوناب ار روکذم ناخ ماکنه

 و راک حالصب هدش رادبب تاعع باوخ زا مس هاق دم زا هک دزدومرف

 هعلف تگذحو لادج باکترا و گنرد و للعت یب و درب هار لأم یسح

 یلاو بانج# ار مساق دیس هدردآ رد فرصنب ار نآ دنک میلست ار

 و دیامن مابق هبوص نآ ماپم مظن و تسوکع دوخ و دئسرف تنالخ

 تشادهاگن و یشکرع ماقسرد يشيدن) لاعم و ینیب هاتوک زا رگ)

 ناخ و دزاس حونغم الیفسا و رپغب هذخا|درپ 11 ٌةرصاعم: دشاب ععلق

 دفتخاون لیف و پما و صاخ تعلخ تیانعب تصخر ماگنه |ر روکذم

 هدساود راوس رازه ود دوب راوس رازمجاب یرازه تاچ ده نرگیصتسلاوو
 لاعمزز هک ار دابآدارم مابا نبرد مه و دننخاس ررقم هپس) هم و
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 ریگاج؛ تشاد قلعت ناخ منسر عاظقاب نیژا لبف و تسا زیخ دسفم

 زاینما لینو پسا و تعلخ تیانعب اروا و دندومرف اطع ناخ مماق

 علف تسارعا هک ناخ رداقفلاوذ و دندومن بوصنآ تصخر :دیشخ#

 و لیف و بسا و تعاخ یاطعب دوب . هثنای ریعث تفالخلا رغم

 هدازهاشداب تسدخ: هک ناخ مالسا و هدپور رازه تصش ماعنا و هراقن

 رازه یم ماعت) و تعلخ تمحرمب دوب هدش رقم ناطلس دمعم

 صخرس هدودرگ تفطاع راظنا دروم بسصنم هذاضاب کیره و هبیور

 و رازه هناضاب هنشگ یعم هدرا یراد هبوصب ناخ تدارا و دندش

 زاوم رازه هس ,یراره هم .بیعفمب راومب دصناپاو رازها

 تمحرمب و دبدرگ هبتر الاو هچس) هس و هٍچ.) ودراوس رازه هلمج ]زا

 نجعن ربدنان رکرع یرادجوفب ناخ راذخ# و, تفای شزاون هراقن

 و رازه یيرازه هس بصنمب راوس دصناب یدصناپ ٌةفاضاب هنفاب

 یرادجوفب ناخ يبنلا دبع و تخارنا رب راخافا کرات راوس دصناپ

 ناخ رادشوه و هیدرگ هناورهخ محارم لومشم هذناپ یعت دواثا

 تعلخ ناخ هاز هناخ رییغت زا هناخ لس ییگغوراد تسدخب

 هتشگ بوصنم ایلک یراد هعلقب گیب ردناذ و هیشوپ ينزارنرم

 نکد نایکهوک زا اخ رانخ* ردارب باراد و يناخ ردذلف باطخ#

 راپس ناج باطخب شرگبد ردزرب لدرد ابب ربم و يناخ باطخب

 شردپ هک دمشمم ناخ رادازس دلو هال تمشعش و دندش رومان یناخ

 دوب هدرچ- راعآبس تایح تمید و راب ٌوص رد ییزا لبق يهذچن
 يرازه بصنمب هفاضا و لصا زا و بطاخ* شیوخ ردپ باطخا
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 اتنخ ون پسمارم هس و یس و دص ود ششخ+ هیار سشخ» دارم هناهاش دا
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 یجزاندو ناخ هلودنرب و هدیژر رازه هدزناب ناخ رفظم درس و هبیور رازره

 تسدد مادک ره ناخ هبشر و ناخ بلط راک د ناخ گنح

  ناخنییدلاریصت دیس و ناخمیقمو ناخ صالخاب و هبیرررازه هد مدکره

 يجکرثو هلیهور ردنکسو یزاینراخ لیعامسا و ناخ تسدریز و ينكد

 یلعو هیپرر رازمجأب مادکره مارنحا دوا و رار منسر و هلسنوهب يجانان و

 درونناهج بکوم منفهر تسیب .دش اطع اهدنب رایسپ هب سایقل) !ذه
 لالج تاقدارس برضم دابآ لالج یحاون :دمآ زازنحابیماس تماهگزا

 یادرف هداننا تمافاقافثا نویامه لزنمرس نارد رگید زور و تشگ
 گرا هام لس و دش تاود هاگ لزفم روپ میلس غاب کیدزف ی]

 ملاع یار تشاد ماقم لزنم هدنخرف نآ رد ماصتعا رفظ بکوم

 زا یجوف هک دومن یاضنت) نانج اشک روشک دنب ودع هاشخپش یارآ

 یاوه زونه هک لّأم نارسخ هوکش یب اراد بقاعت هب لابقا رکاسع

 بابس) ماجنا رس دهقب ز تشاد رس رد یئوج هنیک و يشيدنا داف

 هابت تمخ) هردت تر هدومرف یدعت كوب هنشگ تاچلپ ةحوذم کرادت

 هذئف داوص هادعا لاج* و رارف و تابث تعرف اج چیده رد ار راکزور

 دونج نازرابم زا یهورگ اب ار ناخ رداپب ناربانب دنهدن راکیپ و

 هفاضاب ۳ شبصنم و دزنخاس یدعم تسفاع دد را بااعت هب ت :

 * تخاس باب ماک هددور کارد ماعداپ تسادخ

 * ملا ملرهجارد) و رار متسر و هلسنوهب یجای اب و يجارت ( ن ) ٩



۳۱ ۱) 

 منه هدومن ززعم راوس رازه رد يرازه راپچ راوم دصناپ يرازه
 هدیور رازه یس ماعنا و پسا و تمعلخ تیانعب اروا تصخر

 رثخ)| ةدنشخرد تلود جرد رهوک هدنبات ماگنه نیرد و دنزنخاون

 دندوپ کد رد هک ار مظعم دمع* رگ الاو از هاشداب تفطاس چرب

 ناخ تباپس و دندیشخا صاضتخا فرش صاخ تعلخ لاسراب

 مظان ناخ تدابس و سیدناخ راد هبوص- ناخ ریزو لباک راد هبوص

 لباک راد هعلق ناخ تداعس و دابآ نابج هاش تنفالغلا راد روم)

 هگاس لث رونک و دندینادرگ "زارقرس - تنعلعت لاسرا یا

 هیمان هینس دس مالیئساب هددسر نطو زا هک هگنس جار ان اررسپ

 دیراورس دقع کی و هرخاف تعلخ تهحرمب و دیدرگ علاط زورفآ

 هناهاشداب تفطاع و دش تزع باپ ماک عصرم ٌ؟رط و جیپ رس و

 تخاس زارفرس اب نارگ عصرم ميدیرس لاسراب ار انار لثژاون رس زا

 راونا حرطم هدش یگبب روق ناخ شزاون ريبغت زا ناخ «للا ضیف و

 باطخب موحرم ناخلکاچش دلو هراب رفظم دیس و دیدرگ تافنلا

 هاکرد ياهدنب زا هک رون هجاوخ و تنای یمان دنلب شیوخ ردپ

 بطاخم هتناب ریعت ترضح یلعا یراذگ تسدخ# دوب هاج نامس

 نوج و دش اطع واب لیف و پسا و تعلخ و تشک ناخ همذعم هب

 تشگ یضقنم یزوربف و یگدنخرن نارازپب ناضمر کرابم هام

 قنا زا رطفلا ددع لاف هنسعخ لالم ردت مهدزای هبخش رامج بش

 عماول و ینامداش و تج راوناب ار ناهج صرع هومن عولط تی داعس

 برط سوک تخاس ينا ارون دیشروخ قرشم نوچ ينار»اك و ترشع
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 یارسا و رادمان ناغیئون دشیم جوک روپ میلس لزنم زا هک دبع زور و

 بانج: راعش تدیقع شنم صالخ) یاهدنب رثاس و رادقم یلاع

 تامدلست هب هنشگ رضاح تفالخ یاس ناسا کش و تنطلس یالاو

 دابکرابم باد[ میدقنب و دندبدرگ تداعس یار کرات تینبت

 دندروآ اج؛ یگدنب مسر دوب دبم) دیع رازه ٌهمدقم هک دیعس ژور_ نیا

 ژور هدنخرف نارد و دش لالجا لوزن هنشگ یط هورک »م زور نآ د
 ناپج ناخ هرهاقلا ةنطلسلا ةدمع هناهاشداب تفطاع زورفا نابج

 هعیانج هوکش ی و راد ن دفاب تمیزه زا دعب ییلعا ترضح هک |ر

 هنخاسينبانعیب دروم هوزپ هان نآ داسفا و یاوغاب تناب شرادذگ

 یرازه تفه لیلج بصنم دندوب هدومرف لزع ریگاج و بنم زا

 رهدمج و صاخ تعلخ یاطع و هچحا هس و هدسا ود راوس رازه بقه

 یئارماا ریم) یا)او باطخ) هلوهن شزاون هصاخ ریشمش و عصرم

 لود ۳ عمج ماد رورک ود 5 يلاع ر دنددشخ) یمان دزلو

 یاطعب رااس هدس ردابب ناناخاخ و دزدومرف تمرکم ماعن) مدرب

 عمج ماد ردرک ود هک ی و هدیرر اکلرد ماعنا و صاخ تعلخ

 تمحرمب ناخ ءللا لیلخ و دیدرگ هناهاشداب بعاوم بابم ک دوب نآ

 نیق 0۷ شا اهفب ناخ .دافتعا وءلط زاه ابا ییالبا و تعلخ

 تیعبث زا تخ! یروایب هک ناخ ریلد و دننخودنا یزارفرس

 لببقت زودنا فرش دوب هدیژرو فلت هوکش یب نامیلس ییهارعه و

 ریشمن و ط زاساب بسا و هرخاف تعلخ یاطعد هنشگ لابتا و دم

 یناخ تیاغع ) شا (



) 

 یرازه:ینپ بصنم هب روح رازه یرازه 6فاماباو عضزمآر جم و
 ناخدیعس دلو نآخ هللا دبع و دش تمرکم راظنا حرطم راوس رازپجاپ

 زازخا دوب دوش ناودج هوم یب :نامجلس زا و
 یناخ هیعس باطخ و تعلخ تب انع «دومن فرش تمزالم تداعس

 نارودناخ هلو يبنلا دبع دیس و دیدرگیهابم یناورسخ تایانعرگید و

 کلم رد هک دش صخرم دابآ هل) هب هتفاپ نر موحرم رداب

 پسا تمحرمب ناخ کش فصو هشاب دوخ ردارب ندیم نایکموک

 ةدپرر رازه تسیب و تفای یزارفرس هبپور رازه تسیب ماعنا و

 هداخرف ةام مود دش ماعنا تاود بار نامزالم زا رگید یدنچب .

 غررف اشکناهج قجلس ٌةياسزا اربنم ًهبصق یرر نآ لاوش لاف

 ریت مهدزیس قناوم زورفا ترشع ژرر نیا یوچ و دش نیگآ
 برط سشج هراب رگد روکدم لزنم رد تسا ینالک دیع زرر هک دوب

 هچلانج و دش هزات یشخا مک و ينارماک دن | هننای بیترت طاشن و

 یاهدمع و رادمان یارما تسا " دوبعم زارط هبا ثلود یریرد

 قرع و بال زا رپ راافیم و عصرم یاهیحارص رادم ربپ» ناتسآ

 هنارت اعد نیا گنهآب لاح نابززا و دندبنارذگ راپب و هنتف ۱

 ۳ مظن 1 « دننشگ ارس

 تبلط تمد دابم لما لیذیب * تدش و زور ره دیعوچ دوب هدنخرف

 تبرط بالگز یحارص هاب رپ + خرچ ٌةشيش دوب هنثف قرع رپ ات

 باکر نامزنلم لالج نانس] یاهدنبزا یرایسب هنمجخ زور نبرد و

 تفطاع زودنا ضیف بهاوم و ایاطع رگید و بصنم ٌةناضاب لابقا

 دصناپ یدصناپ ٌةناضاب ناخ دیعس هلمج یآ زا دندیدرگ هناهاشهاب



۳۲ ) 

 ةناضاب ناخ*اوخ و راوس دصناپ و رازه ود یرازه هس بصامب راوم
 یهابم راوم رازه رد ینرازه هم بصنمب راوم هصناپ یهصناپ
 بوصنم تهرت رکرس یرادجوفب هراب ناخ ریش دیس و دندیدرگ

 و رازه یرازه هم بسصنمب راوس دص هم یدصناپ ٌةنافاب هنشگ

 تخارفارب زاینما یلول ملع تیانعب و تخودنا یزارفرس راوم دصناپ
 کلم رد هک ناخ دامنعا و روفغم ناغنادرمیلع دلو گیب هللا دبع و

 لومشم هننایرد سوب طاسب زع دندوب هوکش یب نامیلس ناهارمه

 » دننشگ هناورسخ محارم

 یثوج لاحم و یرس هدابز بنارم رکذ
 وا ندش ریگتسدو نادان لهاج شخب دارم

 ناهج ویدخ یالاو لابقا و ریبدت نمی هب
 تفالخ لیبن لغش و یهاشنهش و تنطلس لیلج رسا هک اجن]زا

 هندام تسا یبلا لالح و تظع دیشروخ لظ هک یهانپ ینیگ و

 تسا ّ_ و مییس مدع ,یعدتسم توی ةبترق 5 تیهر] ناش

 دزی) یاریچ 9 و تمکح زایم ۲ تشدید نیذاهن لماش

 لومد اضاقت سیذج نیوکت ٌةناخراک و دوحو ٌهلسلس مظذ رد زآ ناپح

 نامس[ ثازنم و دنلب ٌهبتر نیا زوغب هک ینمداعس ردقالاو هک

 نیا فیرشذهب تداعس تساف ابربک هاگشیپ زا هنشگ دعشتسم دزودپ

 و تمهاسم رابغ زا شنلود میرح تحام دیا رابب اعلع تدقوم

 عازن راخ زا شنمشح و هاج سشلگ و دبآ هدرنس رابغا تکراشم



) ۱۳۳ ( 

 کلن ار شیارگ لطاب نایعدم هربذپ شیاریپ راکیوعد نادسفس
 نودرگ ار شیامدپ ناب نامش و دزاشح عدم نامرخ رهز هنسودپ

 ژا هک یرورپ هننف درخدب هناشفا ددما مشچ رد یککا رابغ مادم

 هیبنت ٌةلسلم دیامیپ یرس دوخ هار هدم] رب شدایقذا گلسلس

 دن رانفرگ دوخ یایب هیامن یود الاب گنه] هدیشک شنعاطا

 ۳ لوا رد مش شلابا ی دا ار رورغ نر هک 1 نانسمدب هیآ ریدقت

 ژا دنپ شردپدت رتصات توخن طاسد نابدا یب و هزادنا رد اپ زا

 شیالاو سع) یشقن تسرد و ددژ رابدا یدمز رب یگدخ# ۸و

 ۹ مظن ۳ ۷# دنگدآ نرافاکم رد ر هشیدد] قافن نآ زاب

 هشخب شیئانکی هاج و کامب * دشخ) شیئاناوت دوخ فطا ز

 تسا لاع«قحكيرش نوج شکیر *  تسا لالجااوذ لظهک سءذآ ی و

 مدهبد دروخ رد " دوب انکی رد * مجلفا رد دیاد یم درف هشفرش

 ریاملاع ویدخ ی یذیگلام نزررعخ لاحت تروص ریرقث سیا قدص دهاش

 هدیشک تواعمس مدر وا یساد مان ر یمظع تفالخ و لیربک تسایر

 لامهیب تاذب للج و لامج تافص رد ار شلاصخ يسدن تا3 و

 هک ار لابقا نامدود هاي نآ مرجا ؛دیشخب لامکب هببشت ضیوخ

 ۵رعت تعصب تسا یهاشنهاش لمک) قادصم و یبلا لظ منا رهظم

 اربم رابفا اتم») ؟ اش صع) زا يئادر نامرف و تدالخ رد ينانکي و



) 3 

 لاعم ناشیدن) تکرش ووج هذنثف ناشیک یوعد هنسوکپ و دهاوخ*

 فایر و تلود یمج هنخاس بلطم بیصت نامرح ار پللطح

 شیاریپ هوژپ لطاب ار دا دوجورم یب لخت زا ار شنگوش

 هددشک دق لامک رابیوج رانک رد شلالقفسا و هاح لابن ات دهددم

 شنمرکم راسخاش زا و دننیشن عفرم شنیامح ٌکیاس رد نایناپج

 هنتف زا ینعمنیا روبظ وترپ «چانچ هننیچ فاصنا و لدع ویم
 هجا رسب را ندش ریگتسد و نادان رشخ# دارم يئار هبت و ينوج

 شور نلد ها ریمض تحاس رب ناهج ویدخ یلاو لابقا و ریبدت

 زوعش دقن تسد یبت نآ نوچ هکنآ لامجا سیا لیصفت تسنابات و

 شوه غامد يناوج و تملر ۵ رورغ و ینادان و یماخ یاضقمب ار

 یعمط ماخ زا و ووب هنفشآ یناب نامجو تنطلس یاذمت یاووس زا

 ۳۱ هجا به تشاد رس رد ناصری یار
 یئاور نامورف و درب دهاوخ شیپ زا تنطلس و کلم تئارو یوعد

 حونس یدابم رد مرجال دیسر دهاوخ راب ناتسودنه یئارآر برس ر

 یاهربخ دوگش یب اراد یابیئار هبت تساشب هک ترضح نآ ٌهضراع

 دوب هنناپ عوبش تعلمم تانک و فارطا رد بو روشک شحوم

 لاح قیقعت یب رثا شروخ ربخ یی عامقسا درچمب تارجگ رد
 هادبنسا و لالقتسا تبار یفرظ گنئو یگلصوعدب زا لآم ٌةشيدن| و

 هثخاس بقلم ییدلا جدرمب ار دوخ و تسشن تخت رب هثخارثا

 یجوف و درک دوخ مانب هکس و هبطخ و تسب شیوخ رپ تثطلس مسآ

 رون تزع جدوه یارآ ؟درپ عاطخاب تو نآ رد هک تروص ردنب هب

 مگیب باچنح) ددشروخ باقن یسدت ةلم تیبا ناتسبش یازفا



( ۰۱۳ ) 
 لاوما اب الیفسا و رهقب ار نآ ًةعلق هدانسرف تشاد قلعت بحاص

 اح نر اف هدلع باود و یهاشداب راکرس ٌةفبرش ٌصلاخ زا 11 یایش) و

 مدرم ٌةعفما و لاوماب ضرعت و یدعت تسد و تشگ فرصتم

 ییرش دمع# هیلانج کمک رگ شیپ هدسیاش ان یاهر ک ؟لومن زارد

 هانپ قئاخ هاکرد ٌهنسیاش ی نآداژ هناخ زا هک ر موحرم  اخ مالسا رسپ

 سوبع* ان[ نایدصتم رگید ی ثوب زوکدم ردنب تام.س یدصنم و

 ار دوخ ناوید یقن یلع و هیناسر رازآ و تناها عاونا و تخاس

 زر  تمشاد مایف را راکرس تامیس تلافک و ید وید لعشپ نیلعا

 شیوخ تسدب نی مدع نظم و قاعن مهونب ینلز عونوو یمرج

 هبنالع و تخادرپ یئازفا شروش و يرس دوخ عاوناب «دیناسر لنقب
 8دیزگرب ناب راوج برش ددحواب و تخاون یار دوخ و يشکرس لبط

 نشلابقا رکیپ رب فوم داریپ ناهمج و تفالخ و ابیز شدا دعنس)

 عضو ر ریغد لرصا یشنم ۳ و ی)ررب بدا طرف زا و سر و هدنبیژ

 نیرب دندوب ه دوم رفذ یعهدنامرف گرروا رب سولج رادنخا هدرکد

 هشحوم رابخا از بدک ۹1 نازا دعد و دوم مادفا یگربیخت و تآرج

 یراهدپ هحرگا ۳ نیلعا نرصضح هک تسودپ قیقعلب و دش رهاظ

 ۹1 اجن) زا تسما ناژورف ینسه یمجت| رد نرصح 1 تکرب اب

 یسطلس تل شوهدم هنفر گاح شرس رد تر دوخ یاوه

 رد هکنآرث هفرط و دادن دنپ ان عاضوا ریبغت دوب هدش ياب براع



( ۳۳9) 

 ةدما شوبب ینادان و رورغ ینسم زا هلمجلا یف هک لاح رخار)

 لی و تمزطاع نمادی دادمنس| و عافشکسا تسد ترورض مکع+

 تیامح هانپ رد و دوب هدز قالخا یسدق رورپ تنوطع ویدخ قافش)

 دیزگ رب ن] یهارمه و تعباطم رد را ةراچ هدمآ رد هناماشذهاش

 ترضح نآ تعافش هلیسوب هک تساوذبم هدیشیدنا "یبلا

 تاکرح و جراخ یاهادا رذعب نیما ترضح تسدخ رد یهاشنهاش

 زا و دزاس راومه ار دوخ یاببرومهان و دزادرپ شروخ راجاه ان

 قیلان ةدیهوگن راوطا و قباس عاضوا کرت یدرخ یب و ینادان

 تشاد دوخ اب نانیمه تنطلس مزاول رثام ورنچ و تخت هدرکی

 هاروخ و نام رب ار [منهافم نیا درخ لساک رورپ شناد هاشغرش و

 رزا ار بارم نیا یئاناد و یگژزب"لامک ژا هنشاد لومع# يلام

 یراب درب ثیابن و نافشا و تفوطع یاضتقمب و دنددنارذگیم رد

 دیاش هک دندومرفیم فکولس وا اب ارادم و قفرب قالخا سح و

 هدایز کرت هنشگ یطفتم راوازسان راوطا نآ میقب هذفر هنفر

 شناد ژرهچ باجح رور۶ ر توخل هدرپ هک اچازا نکیل هیامن اهبرس

 بارش ییئسم زا و دشن لاح هدبنت اروا الصا دوب هنشگ شروعش و

 دوکش یب اراد تگاج زا دعب همنآ] ات دماین دوخب ینادا و تافغ

 نوچ ها۵ یور داباربکا تفالخلا رقنسم رد هک یعناوس عوقو و

 یناشکناپج گنروآ ةدنبیز یاب یئاور نامرف و تذفطاس رما هکدید

 راکژور ویدخ رادنقا فکب تفاخروما دقع و لح مامز هننرگ رارق

 کیرعت و نایوگ دساشوخ یاوغاو هدومن تکرح شدسح قرع دمآ رد



۱ 60۳۵ 

 و قافن ةداب ينلرد یب زا و هاننا شرس رد تنطلاس یرو» یگزانپ

 داسف و هفنفمزعب و دابن زاغآ ندیراخ یرسمهرس هذخب لدرد تفلاخ#

 بجاوم هاوخأت هجو و هنازخ نادقف دوجواب دادبتسا و یشکرس هصق و

 عاوناب ار یهاشداب یاهدنب و ارسا هدش رکشل ردفوت ددص رد هاپس

 ههنانج دومنیم ثوعد دوخ بناجب تمئالم ماسفا و تلامذس|

 بسانمان بصانمو دندیورگ واب یتداعس یب کیرعت هب دننسنادیمن

 هداد اپورس یب مدرمب اج# یاه باطخ و بجوم یب یاهرز و

 ویذیتو فارساب تسد و درکیم ماجنا رس یشکرم و شزوش هیمابم|

 و ماخ یاهلایخ و دربیم دح زا ار یلادنعا یب زورب زور هدوشک

 یاه هشیدن) ییربانب و تشاد رس رد مامت ان دساف یاهسوه

 تسدذخن هاپ| ربکا ةنالخا رقذسم زا لابتا تایار تضبنماکنه لاحم

 زاغآ اهناهب هدیزر و لاهما و للعت لالج و هاج بکوم تنافر رد

 نازا دوعسم دونج زا دعب زرر دنچ هاد یهارمهب رارق هک رخ[ و درک
 ٌةلصافب و دمآ رث| رفظ رشا بشتع اج نامه هدرک جوک تلود زکرم

 تصرف زاها نیمک رد هدیزگ لوزن نویامه يودرا زا زود ةورک دذچ

 (یدوم هک و| تفلاخ و یزیگنا شروش و دام عقد رد مرجا وب ریل

 نیا ننک ملاع هاشنهش ریذم رجمض هاگشیپ رب تنایبم هار ناینابج

 فئاطلب ار بلط لاع» بدا یب نآ هک دومن هولج ریذیاد يار

 یبوشآ و هدنف مزلئسم ۸5 يناونعب هدومن ریگنسد ریپدت و شناد

 شداسنا راخ زا تلود و کلم یشلگو دنپاهن بیدان و هیبفت دشابن

۱۸ 



( ۱۳۸ ) 

 لاوش کرابم هام مرابچ سام تعس0 مزع نیرباذب و دتیاریپ هب

 نوح تشاد تماتا ارپذم ٌکبصق یرور نارد اریپ ناهح بکوم 11

 یب اراد گنج زا دعب هک هرزب قافن درخ! یآ هک دوب هدش ررقم
۱ 

 .دسر سدقا تسزالهب ذوب هدبمرن سوب طاسب زعب ماکذه یا ات هوکش

 تفرگ رارق نبرب یاشک روشک دنب ودع ویدخ یارآ ملاع یار
 تصرف ةدروآ لعفب هوق ژا الاو ةدارا ,رثا زیرین زر یبمه رد هک

 * تل #

 نانهدشدپ تسدتسددشاب هک * نانسرپ شناد رب شزر هوب

 تسدن لدبار ییشبپ تسددیوگک * تسبن لذدم نیز هب ار رهدنابز

 همآ شنروکب شناد رهوج ٌةرهب یب نآ هک زور نیا لئاوآ رد اذهل

 شداسدا و شروش رش زا ار قیالخ هدومن ریگنسد ریبدت یسعب اروا

 نرییلصم یاصلقمب هانپ رغظ بکوم ه)رمهو] نادوب نوح هندی ذاهر

 ةننف زور هردت نآ بش ساپود زا دعب بئاص یار دید باوصب دوبن

 دندانسرف دانآ ناهچهاش داینب ریس ًةعلقب هدرک هارمه یعمج اب

 دا عونو مرد زور هلمجلاب دباب تاواعم نا ددژ دنب یاپ اینا هک

 یربهرب هک هگنسیچ هجار دوب ماقم رثا یزژرریف لزنم نارد هکهبضق

 هحوذم کدیزرو نفت هوکش یٍ) نامدلس يه)رمه زا رادیب تک:

 هنشگ لالج ر هاج نانسآ مدلست زردن) تاود دوب هنشگ لابثا هد

 تفرش لدف و لامم و لید و عصرم ریشمش و صاخ تعلخ تیادعب

 ارا۵ تگنح زا لعد ۳۹1 زوکدم هجار رسپ هگنستریک و تای صاصتخا



۳9/۸ ) 

 تنوسج هجار ؟داز ردارب هگنسی رو وب هتفر نطوب هوش ی
 تنفالخ ٌهبنع یاهدنب زا رگید یعمج و ههراب ناخ ژوریفدیس و هگنب

 نادرمیلءع فلخ ناشییهارب و دژدوب هد هگنم یج هجار هارمه *

 كوخدوس يناوج یع ءیماخ یاضنقمب ةوکشیباراد تسکش زا دعب هک اق

 نانسا تداعم دوب هدرکرادنخا شخب دارس ییهارمه هنخانشن نایژر

 لعل رونک و دنوش هنلب رس تعلخ تمحهرمب هففای الاو هاگرد سو

 تضخارفا تاهابم کرات عمرم ةرط و چاپ رس تموم هگذب

 تمیانعب دوب هدما هاذیناپح هاگردب وا رسپدارمه هک ان ار ردارب یمرا

 و 3 ناخ یدلا بطق و دیدرگ تن عمرم یکهدکه

 ای
 

 رادلدر یا زنم 1 تسودلد و ناخنمحر و ههراب روصن

 رهونم و یرو البن دباع دمع» ر يروپ اج# دهاج* ر شردارب تگ
 نانسآ یاهدنب زارگید يدنچر هیدوسیم ساد ببرغ رسپ سا

 يلقيلع و دننشاد ماظننا شخب دارم ناهارمه گام رد هک تنال

 رثام و ناماس ریم یدسریم ورا نارادرم زا حانف ریم و تگ

 : تلود ژارح| رادبب تخب يربهرب شنایدصتم و :هدمع نارگ

 يگمه و دن دربشوپ شزاون کش ؟لومن تدصاخ ریسک تسزال

 ویدخ سال ناسحا و لضف یابم زا یگنسیاش و تلاح روخ ر

 شنابرعشل و هاپس عومج* نینچمه و دندیدرگ باپماک باقر کا

 یدالهب دباع دمع* ( ن ٩ ) روبت ار هگذم رما وار دلو ( ن ۵



 3 ی

 صانمپ و دنئارذگب رونا رظن زا قوج قوج ماظع نایشخب هک دش رداص
 نادرگ رامش مجنا بکاوم ٌةمیمذ هناخاس زارفرس بسانم بجاوم و

 :ه هس يرازه هس بصنمب نیدلا بطق دندش روکذم هک ةرمز زا و

 راوس دصفاپ و راره یرازه هم بصنمب ههراب روصنم دیس و راوس
 ن زازه ود یرازه ود بصنم و يااخ باطخ" نمح هیس

 اطخب تسردلد وراوس رازه ود یرازه ود تصنهب ههاج* و

 اخب گیب یلقیلع و راوس رازه یيرازه ود بصنمب یناخ رادرس

 خ تمحر و راوس رازه یرازه ود بصنم و یناخ یلث يلع

 داخ رادلد باطخ گنب رادلد وراوس دصشش یرازه ود بصنمپ

 داخ مادف باطخت حانف ربم و راوه رازه یدصناپ و رازه بصنم و

 رازه بصنمب دباع دمع* و راوس رازه یدصباپ و رازه بصنم و

 م و راوس دص رابچ یرازه بصنمب ساد رهونم ر راوس دصشش

 ه مشش دننخارفا زاینم) کرات راوس دص ود يرازه بصذمب یدوم

  هدمآ زازنهاب لزنم هدنخرف نازا زارط ترصن بکوم روکذم

 اچ دابارضخ ات رگید هدرک ماقم مهد زاب و دومن رثاونم چوک

 ذک یعمج هنسجخ زور دنج یا ضرع رد و دندرکن تمات)

 ههاومج هخشک تسرکم راونا حج ۳ هد یاهدنب زا

 زره هداضاب ينكد یوسرپ هلمجنازا دزدید يهابم دنمجر|

 هخورفا راغین| ٌیصان راوس رازه هس یرازه هس بصنمپ راوس

 » دم تشه یرازهود بصنمب ارملا ریم) دلو بلاط وبا و

 م دصتغم یدصناپ و رازه بصنمب شرگید رسب جنفلا وبا و

 اوراوس دص هس يرازه .بصنمب یموبس رسپ دهیم گززب و



) 

 هک یماکنه هک ناختدرو هل دلو یلعنسح و هنتفای يزارنرس

 هلاکنبهب هنفاپ تمیرع هگنسیح هحار و هوکش یب نامیلم زا عاچش

 رعشاب هدش دج هدیزگ عاج تنانر هک شیوخ ردپ زا تفانش

 هگنس یج هحار تطاسوب الونبرد و دوب هدیدرگ قعلم یهاشداپ

 يدصناپ و رازه بصنمو , يناخ باطخب هدناپرد سوب یمز تلود

 ردایب ناخ دیعس دلو )لا ترصن و دش تمحرس دروم راوم رازه

 و یناخ باطخ) بابماک دلو رگماک و یناخ ترصن باطخ: موحرس

 کگزوتریم گبب راب هللا و یناخزیزعلا هبع باطخ# زیزعلا هبع ۳2

 مار و دننخودنا ینارمک و تاعابس ٌةیامرس یناخ راپ هللا باطخب

 هان شردپ و دوب شبوخ ظوم رد هک روبئار نتر هلو هگنم

 لابتا دونج نادهاجم غبت بآ هب ندجوا گنج رد هننرپذپ شزافگ
 ۵از هناخو یرورپ هرذ یر زا هذاورسخ تفطاع دبشح گاه تبرش

 یرازه بصنمب تسیزارفرس رسف| رهوگ یا گهدرک میش هک یزاون

 اتشاد نر 45 یرونمدب یرظو رد ریگاج یاطع و راوس دص تشه

 معنا ٌةنازخ زا و دسر روضح هکشیپ هب هک دش نامرف و دومن شزاود

 و تلود باکر نامزالم زا ينچ: هدپرر رازه تا هداماشداپ

 هیدوسیم هگنس یار هجار مایا نیرد و دش اطع تلوص مارپب ناژرابس
 هجار تفافر فاس رد تناب رکذ قیاس هچلانچ یبیجرا گنج رد هک

 هوب هنفانش یطوب مازبلا ژا سپ و تسشاد ماظدا هگنس تنوسح

 رابتعا هیصان لدنم ار تطلس نانسآ رابغ هتفای تمزاام تلرد
 طبس پسند تنم ی

 هدیرر رازه تشه ( ن ۲ )



( ۱۱۴۲) 

 فرات عصرم رهدهج و لدد و ما و تعلخ تیانعب و تخاس

 هنشگ لابقا ةرثاد زکرس هابارضخ مهدرابچ تخارنا رب تزع

 نیرد نش تلود فرشلا تدد فرشا لرزن زا شریذیلد تارامع

 نیشن هشوگ ترضح یلعا يراميب مایا رد هک ناخ دنمشناد زور

 زودنا ضیف درب یم رسب هابآ نایجهاش تفالخلاراد رد دوب هدش
 زور و تای صاصدخ| صاخ تعاخ یاطعب هذشگ یویامه تسزالس

 شراذگ هیلانج 11 ناخ ربلد و ربم جدش لود ماقم این هک رگید

 دندوب هدش دعم دابآ ناپچلاش ٌهعلقب شخب دارم ندیناسرب تدای

 تطاموب راثآ هنسجخ تاقوا نبرد دنتنایرد سوب طاسب فرش

 دوم چدن هک لکن و نالفخ همه نآ دوجواب لس نارسخ هوژپ لطاب

 گلرت و تسا هلرجت لاح حالصی دار هدشن هیننم ژونه دوی وا لاعتا

 و هدرمشن ملدخم ار تبفاع هزژسجت یزیگنا داسف و یشیدنا هدنف

 مامت ان ٌةشیدنا و ماخ لابخ نامپب یتسرپ لطاب و یبلط لاعم زا

 هنزف اط هعفا و مدرم زا زورب زور و تسا یفلت و کرادت ددص رد

 شروش و یئار دوخ کرت هجو میبب و دیازفا یم شنیءهج وج
 دنرپس رد هک یزور دنچ رارف یاذثا رد هچنانچ دیامن یمن یئازنا

 تام تخادرپ و مظن 1 لمردوت هحار لاوماپ تسشاد تسسادا

 روشک ؟دنار نآ لوصو برف ربخ عامنما زا دعب و دوب قلعنم واب هائچفآ

 هراذک هار ره زا ینیب شدپ و یشیدنا رود زا دنرسب لوبق و لابت)

 ناسک هدومن ارد یدعت تسد هوب هنر لگنج یبکل هب هدیزگ

 هدپور کل تسیب ببرق و تشامگ شرئاخف سسجت و صعغت هب



۳۳ ) 
 دنداد ناشن مدرم و دوب نوفدم عضاوم یضعب رد هک وا لام زا

 عاطناب هک زوهال تنطلسل اراد مزعب اجن[زاو تشگ فرصتم هدروآ رب

 زا ابیئشک دیسرآ ملقس بآ رانکب نوج و دش هناور تشاد قلعت وا

 و دومن قرغ ار ةراپ و تسکد ار یضعب هدروآ مهارف اه رذگ عیمج

 زذگ رد رعشل زا یخرب اب هوب وا ّةدمع نارادرس زا هک ارناخ داد

 ٌةشيدن) یاب تشاذگ تسا بآ نآ ررقم و فراعنم رذگ هک نولت

 یلو لگ ترثک زا ابهار ر تسا لاکشرب موم نوچ هک دماف

 پایاپ یلئمایابرد بآ نادغط زا و سین روصنم بکوم روبع لباق

 سمیا اشکنارچ رکاسع همدم زا دنچکب تسا دوشفم ینشک و درادن

 ابهار و بایاپ اه ابرد و دوشن یرپس شراب مموم ات و دوب دهاوخ
 بوصب باث دیشروخ تایار هجوت ددرگن بآم رفظ دونج روبع لباق

 روها 8دلب رد تدم یا ضرع رد وا ر تسب دهاوخ تروص باییأپ

 هداخ روفاب هدیرر رررک کی شدوخ لاوما و یهاشدداب نتازخ زا هک

 راکیپ و دربن تاردا و لمجت بابسا و تاجلاخ راک رگید و هناخ بوت و

 عمج هاپ- و رکشل هذنخادرپ دوخ لاح العاب لاب غارفب دوب اجنارد

 اتخارفا دهاوخ لادج و هبراع" یاول هراب رگید و تخاس دهاوخ

 نآ شير ندنکربب یلزا دارا هک ینلود لاهن هک ینعم نیزا لداغ

 ینمشح ملک و دریگن افب گب رببدتر یعس يرابب هب هبای قلعت
 و دیج يرامعمب دشاب هنساوخ شماسا مادبنا يدزيا تمکح هک

 ملاع یار لاوحا نیا رورظ زا دعب المج# دری ذپن ترم شوک

 هنیک شیدن) هابت ن] هک دومن اضنتقا دنچ لابتا روشک ویدخ یارآ

 ؟دام] و داسف یلیپم زونه هنسندن تسالس و تیفامردق هک اروخ



۱۳۴. [( 

 بابسا ناساس لاج" و نگنرد و تاب برن روها رد هوب لانع

 ۳ شدومآ هذثف دوجو راخ زا ار باجلب تحاس «د)دن گنج و هننف

 بشع رد هک ماظع یلرم) ةدبعب ار ماجرف رفظ میم نیا و هنزادرپب

 صفنب دوخ هتشاذگن دندوب هدش یعم ماجلا رس هری تبثاع دب نآ

 موم هحرگا و دنرامگ وا عفدب هذاررسخ تمه یدوز ارد مه سدنا

 هیپ نایج رکاسء روبع یلو لگرونو و بآ ترثک زا و هوب لاکشرب
 عطف و کلاسم یط ریدقت رب و هومذیم رذعنم لب رسعلم باجلپ هارب

 و باپاپ مدع و یئشک نادقفاب هادب و تب بآ زا ن زندگ لحارم

 و روصت رد بام نارسخ مینذغ تنا۵م و تعنام» دوجراب

 ناپچ بکم رب بتارم نیزا رظن عطف و دج ذگ یمذ ناذگمه

 تب هدیشک لامکب تذعمو بعذ لاف نویامه لاس یردزد هک

 یارآ فع مشعت و لادج و برح رب مادقا ررکم و دوب هدومهپ هدیمب

 دنچ یزور هگنآ یب رثا رفظ شروی یا تسیزع هدومن لافق و
 قاش تذعم و رغس جن زا روصنم هاپس و دوش عفاو تسان) و یکمن

 زین تلرد نلکرا و اه دمعرثکا و تشاد تبوعص تیاغب هیامآر ب
 ۳3 اجنازا ,رگدل دذ لر گدمد نویامه تست ی ندا زیوجن موم نیر 

 هذخاد رپ و هنخاس لالجااوف ؛دیزگ رب نیا تادارم و دهاقم هفسویپ

 مابلا نیقلنب لابثا رورپ تسد نیا تادارا و میازع و ینامع] نانکراک
 ار نانیزگ تیفاع شاکنک و ناذیب رهاظ یار بابفیرد تسینابر

 دزدومنله# الاو مج دید باوص و تک شل شزوممیلعتپ هذش| دن روظنم

 هیسدف ٌکمدش 1 لا یلع لکوتف ت تمز ع ء فان ] نومصم قو رب و

 و یناما لوصح ٌةیامرم و لاح و تنئو هقن هذمویپ هک ار لاوت



1 ۳) 

 تمیزع هنخام ابو ترصن 9 قیذر تسا ترضح نآ لامآ
 ۹1 يابرت تنمیم تعاس هداخرف : نوح و دندومرف مهم باجاپ

 سولح یارب ينامس رارا ناچلس هقیقد و رظن الاو ناماغش رنخ)

 رابتخاب هدیزگرب یناتس ینیگ تگزرا و ینارمک ریرس رب دوعسم
 ژور دندوب هدیشک کالا و مچ میوقت ما رب تداعس مف) 2۷

 تدو و دوب داد رم) مهدزاب قناوم هدعق یه زارع هعمح کرابم

 دانآناهجهاش ةنالخلاراد لخاد هک تشادن تعمو نآ تصرف و

 دیبمتو بابس) و مزاول ماچ رسب هنشگ داینب ضیف ٌةکرابم ٌةعلق و

 تلود نیا لومعم هک یعونب ردقلا لیلج رما نیا بادآ و دعاوق

 دنزادرهب تسا یویامه تنطلس نیا نیئآر هروت قباطم و نزنا زد

 مارصنا) مزال مهم یا هک دنگنا وت رپ رثام یهدق رطاخ هاگشیپ رب

 ٌةیامره و تلود و سبد حالص ییع هک ار ماچ ترصف تعهبزع و

 هننخادندن قیوعت و ریخات ةدقع رد ببم یریدب ثوب تلم و کلم ماظن

 دا ازما دایذب ضیف غابرد برق تذمیم تعاس ربا گاردا تبجب
 تسا ییشن لد يلاع لزانمرب لملشم و نبرب سودرن زا نیس هک

 لابقا و تفطلم تخت رب روکذم تعاد رد هدومن تان یژرر دنچ

 لفع یا مزاول و طاشذ و یشج بنارمزا و دنیامرف لالجا صولج

 یدوزب هدومن افنکا دجاگ تصرف و تفو تعسو رد هچنآب طاسدنا

 رگید لوصح و الاو مهم نیا تیشمت زا سپ دندرگ دصقم هجونم

 یئاریپ کامبتارم تامظعم زا رظان توکلم رطاخ هک اهلع دصاقم

 تمشح شلگ و دزادرپب نانسودنه یئاشک روشک تاهپ» لئالج و

 شیاریپ هبلکلاب راکیوعد نادسفم دوجو راخ و سخ زا تیبا و

۲ 
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۳ ۳ 

 و روس و یشج ممارم دیپمترطاخ تمیمجه لاب غارفب دریذپ
 نیا ناش و ردق تلالج ةنسیاش هچلانج ر ورم و شبع مزاول ماجنارس

 رادنت) نودرگ ییطالم تمطع و تکوش راوازس و رادم نایج تلود

 تدالخ ریرس و تنطلس گنروا رگید ینعاس هتسجح رد هدومن دشاب

 شیوخ یمان مانب ار هکسو هبطخ و دننادرگ هیاپ ااو فرشا یولج#

 . دورو وترپ تامدقم ییربانب دنشخ) تنمبم ٌةیارپ و تداعس ٌهیاپ

 بوم مهزداش و دننشگن رهش لخ)د هدنگغبن ةفالخا راد تحاسب

 تناسمب هک یراب ردنس غاب هدم] زازنهاب هاب رضخ زا زارط رفظ

 لوزنرف زا تسا عقاو روهل تنطلسلا راد تمسب ةفالخلا راد زا هورکی

 ناشن ضیف ناکمنآ رگید زور ود هنفریذپ یمرخ و تراضن فش)

 تفطاع مایا نبرد دوب ریذپ تنمیم ریگ ملاع : اضنپش تساذ| رمیب

 لود 311 عمج ماد رورکی هک یلاع* ماعداب ار هگنمدح هحار هناهاشداپ

 تیار ملع و دراقن ثتمحرمب ناخ نیما دمعم و دیشخ- زابفما ٌهبتر

 تمارح و ةفالخاا راد تامهس مظنب هک ناخندایم و تشارنا تاهابم

 هدومن تیصاخ ربسکا تمزالم کارد تشاد مابف هکرابم ٌهعلق

 رداهب ردارب ریبص ناخیادف و دیشوپ راغأفا فیرشت تعلخ تیانعب

 یاطعب هدومنلاثمت رپدم ؟دس لیبقت دوب بود نابم رادجوف هک نخ

 رازهود ةناضاب و دش شزاون لومشم ملع و هراقن و پسا و تعلخ

 ۱9 هاب 3و او هود :یراز هر اچ تمام اوج رازه.یهصناپ. و
 ههتروس راکرس یرادجاوفب يکشيوخ ریدل) بطق و تفای یگبتر الاد

 شزاون لومشم ملع ر هراقنو پس) و تعلخ تیانعب هنگ یعم



([ ,۱۴۷ +) 

 ووسام تسدخ نامیوقنب ردپ تایی زوکذدمناخ رسپ ناخاامح هدشگ

 ویدخ مهدزون تدای ینلب رم راوم دص راهج یراز» بصمب و

 چوک یراب ردنم غاب زا یرابنخ و تلود نیرق نانم ینیگ

 و توارط لوعسم لوزنرف زا ۳ هابآ زع) لاباب ضیف نانسپ ارم 5ثوصرف

 * دندوزفا يباداش

 مسرب هرهاف دونج اب ناخ هل لیلخ نداتسرف

 دونج اب ارم ریمآ یریعتو میاتم بار انکب القنم

 ةوکش یبنامیلس و
 یهاشنهش ترضح یارآ ینیگ يار ماجلا هدنخرف در

 راد بئاعنب ناخ رداپب یقیلشاوب هک یرکشلپ ناخ هللا لیلخ

 عمح ابکی رکشل رد ره ۳ دزژاس قطع دوب هنشک ندعم هوگش ید

 لوصو ات هدنگنا تمافا لحر اجن[ و دنسر میلاس بآرانکب هدش

 قیقعت و صعفت و دنژ| درچ زوکدم بآ زا روبع ردبدنب روصنم بوم

 ناربانب دنزاس ل !الحا هاگراب شضررعم بوصم 11 لاوحا 3 هثومد ۳

 ياطعب ر نٍدئآ صالخا نیتون 1 روطسم دام مرابچ و تسیب

 ناخ ربم و دزدوصرف تصخر هنخاون ریذمش و لبف و صاخ تعالخ

 یصفه یراز ِ ٌهفاضاب ملع و بسا و تعلخ تمحرمل وا یاخ

 رسپ هللا حور و راوس دصناپ و رازه یرازه هس بصنمب راوس
 صخرم ردپ اب هخفاد شزاون بسا و تعلخ تمحرمب شرگید



( ۱۴۸ ) 

 ناخ هللا دبع و پمسا و تلخ تیانءب ناخ دابف و لبف والط زاماب

  ناخزات هکب و هبپور رازه تغهماعنا و لینو تعاخ تمحرب یئارس

 تعلخ تیانعب ههراب ناخ روصنم دیس و لیف و تعلخ تیانعپ

 رونم ددم و پسا و هراقن تمحرهب ناخ نادرهدلع و گیب ةللا دبع و

 ناخ رابهش و پسا ثیانعب کیره روبت ار نابیدوا و ههراب

 .نارزابم و تلرد باکر نامزالم زا رگید هورگ و قاملق شتآ و ناغفآ

 هنارسخ مراکم و محارمب هنشگ يدعم روکذم ناخ اب تلوع ماربپ

 دوکشیب نامیلس هک دیسر فرشا ضرعب نوچ و دفدش یهابم و رخفم

 بآ یور نازا دندوب هدنام وا هارمه هکشردپ و دوخ نارگون زا یعمجاب

 هب دودح ارد هکنی دضقب هثنات راودره یوسب رابدا نانع گنگ

 هبروب هار ژا دناوت رگا هنشذگ بآ زا موبو رم نآ نارادنیمز تنراعم

 قعلم هوش یب ارادب و دناسر باج دودعب ار دوخ روینراپس و

 سبب رود ویدخ هدرگ وا داسف دام هوالع و هنئن شیج ًةمیمض هدش

 «هانع و تموصخ ٌهحود ٌةبعش نآ لاصیتسا و عفد ار نبئ] شناد

 شلاکسدب رگ هذنن ردپ لاح فعض بجوم و لابورپ عطق ثبعاب ه5

 هدومذ قو و مزال یشیدنا باوص و ینیب تعلصم شیک رد هوب

 ترصن رکاسع زا یجوف اب ار ارمللا ربما رادقم عیفر یارما ژدمع

 تیافکی هدش شهار دس هک دندومرف سیعت راود ره تمسب راعش

 ياطعب تصخر منه ار ناکم دناب نیئون نآ و هزادرپ وا میم

 الط زاس اب پما ود و لدف دام اب لیف و ریشمش و صاخ تعلخ

 ناخ یدوس و هراقن و پسا تمحرمپ ناخ یئادفو دننخلون
 هدیور رازه هرزداپ ماعد) و ریشمش و لدف و سا و تعلخ تمحرمب
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 ارمالارپما دلو بلاط دمع*و پس) تیانعب ءهراب ناخ زوریف دیس و

 دروخ ردارب دیما گرزب و پسا تمحرم و یناخ تدیقع باطخ#
 یعمج و یلع فطل ددم و هگنس شکو ههراب ربکا یلع دیس و وا

 رفظ و تن دونج نازرابم و ردرپ تساهش یاهدنب زا رکید

 لومشم لاح روخ رد کی رم هذدگ یربعم ماظع یارما"دبز نأب

 یراد هناهت هب ناخ تعاجش دیس و دندش لاون ایرد هاشداب تیاذع

 سولج تعاس ندبسر ات ناهج هاشذهش:هامجلاب تفای ییعترارد ره

 یئاشکناپچ و تفالخ روما میظنتب دابا زعا نیئآ هلخ غابرد کرابم

 باجاب شروب بابم| مار رس و يئارآ ر برس سشجچ تامدقم دیپمت و

 يداعا لاصبنما ر عفدب بآم ترصن شوهج نیعت و زیپجت ر

 غاوناب ژور ره و دفنشاد تسافا تلود یریرف هدخادرپ بم نارسخ

 یاهدنب لاع) شراونا وترپ لاضنا و مارک) ماسنا و ناسح| و عاذطمص)

 رب تمهن هنلب تمه هدنگنا لگس تدارا نایودف و هنمتدیقع

 مظن زا هک ناخ جریا مایا نبرد و دننشاهگیم قیالخ يشخ» ماک

 تدالخ گکینع لدبقخب 5 ددسر انازا دوب هدش لوزعموذپکل ر رج مای

 , ۳ علاط زورن| هرهچ

 یتبک کزریا و یهاشهش تخ تخا شفای تنی ی ۳ 1

 و رسفا ةدززارط دوعسم سولج هب ین

 ریگملاع راد نایج هاشنش ریرس ةدنرارب
 راکشآ و ناین یاناد و راگدبرنآ ترضح ٌةلمک تمکح یوچ

 جم زا ةداسز چازم و دیارگ لالنخاب راکزور لاح ۵5 یادم ره



۲. ۱۸8۰ ( 
 تنار ينيب تعل لامک یاضتقمب دبای فارعنا لادنعا

 یانب هک هک دهاوخ و دریگ قلعت هاجیا هناخراک ماظن دیدجاب هلماش

 يهدنامرفو تفاخ رسنا دریذپ تیز و قنور ون زا یوکت ملاع

 یرادنارج رادنقا فکب نابج رابتخا مامز ر دراذگ یرابنخبرمرپ

 ناصقن و للخ تنآ زا ضنسارح یاس رد تلم و کلم هک درادم

 ناینط و ملظ بیسآ زا شتسایس هانپ رد تیمر و هاپس و نمیا
 تولخ دننام شنلدعم رون زا تبج شش صرع هدنشاب ئمطم

 مدلقا تفه تحاس و دوش شور زدرفا بش عمث وترپ زا سوناف

 رونم باتناهج باتنآ غررغب دیشروخ قرشم یوچ شنمرکم وترپ زا
 ماذب دیواج تداعس يارفط ات درادنرب عرش طخ زا رس هدرگ

 ندرگ ات هچ# هن نادزی مکح زا ندرگ و دیامن مقر شیوخ یمان

 یگدنب قح یماشداب یابلرد دی] رد شنامرف دنمکب ناشکرم

 نامرف و تفطلم یزرد و درآ اج؛ یقیقح دوبعم یگدننسرپ طرش و

 ربرم رب مدف درامگ نوچ؛ قلاخ يرادرب نامرفرب تمه یئاور
 تماخ و دناشن یسرکرب ار سید ماکحا هک ناذگ تین نأپ تاود

 ار جاینحا یداو ناگنهرب هک دشوپ نآ دصقب یراکمع و تنطلم

 ار تمایم و ربق یلمع تمکعب دناشوپ ناسحا و اطع فیرشت

 و تنالخ توسک یلزا تداعسب و دهد شزیم] شزاون و فطلب

 هننسب ورف راک شیاشک دیامن شیارآ یرورپ تعیرش زارطب یرورس
 یمیلتا ریغسلب ار هتسخاد بل دیص و دنک باسح یروشک اغب

 شیاخ» تیصر دشاب ریدقت مکح تریصاخ ار شریبدت دسانش ربارپ



1 ۲۱ 

 .شنیب و شناد صع و دیامن نادنمنمم یبمر روغ و ناموملظم

 تروص روشک مه. دشاب نادنمدرخ رهوج نادردف ورته عاطم زاقیرخ

 دوجو زا ی عم کاملا راد مه و دوش رومعم شدوج و ضیف ییمایمپ

 تمظع و تزع یاول ي یبلا رماوا مدظعلب و دریذپ قنرر شدوعصم

 شیوخ راثد و راعش ۳ و یهانم زا بانتجا و هزارفا رب

 و دیا رایب تلم و کلم دهاه یلاعم یلاو رخافم رهاوجب هزاس

 دیامیپ نابج طیب هاوفا و هنسلا یاپداب رب شمراکم و یماعم رکذ

 تبعمدنمک دیت رد ناگدازآ یاهلد ناهح) فئاضو و مارا فثاطلب

 ٌهتسب ار ناگنسراو اطع لئالج و تفطاع فئارشب و دروآ نشبولخ

 3 مظن « » دزاس دوخ یالاو ریجاز

 نابگ | رک باد رب تسار دنک ه نابج راک هک دیاب رادنابج

 دنک ینابش قح دلگ یدب » دنک ینابرپم ادخ قلخت)

 هد نیکسمب دنانم ملاظ ز ه دهدییگهدروج رشت|محرب

 كلمسوهاج هشیدن|کیپ دنک * تكلم سومان ریپ دنبگ درادب

 ویدخ ینبگ زارط تشمیم لاوحا تروص نایب نیا قدص دهاش

 تافص یا غسل ریدقت کلک تسخت زور زا نوچ هک تا ریگملاع

 ييمان مانب تقلخ رثفد رد هدیدنسپ لاصخ یا تمربف و هدیمح

 قالخا یاب شنیئآ تنمیم تنبط اضق تسد و هنشون ترضح نآ

 زا تدالو عیبص عولط زا زا هچنانچ دوب هنتشرم هلفاف تاکلم و هلداک
 » مظن « هک لاقم هتسجخ یا نومضم بجومب تداعس قرشم

 تمرسف| مامت نلاگ یگچلغ رد هک ه تسرف بحاص هاش یگدازشب

 رابع ل.ماک رسم ۵م رد رراخ ژ »۰ رک زاغآ ز دنا 2 ناکرزب



( 1۵۲ ) 

 لأم هدنخرف لاح ُهیصان زا اعم یییا عماول و اعم یا قراوب

 ناپج هادبمزا و تنات یم لاج و تممشح ربرص ؟دنزارط نآ

 نامرف ٌةعمل و یذیشن گنروا غورف یئارآ ملاء یادنبا و يزررنا

 ؟ولح روشک تفشه تنطلس ةدنبیژ نآ نیکان اون دیح زا يئارر

 ههاشم زا هنسودپ ار ينيب شیپ فثئاع ناناوخ هاو تشاد روبهظ

 یزیا دیئانب تبرغفع هک هوب |دیوه و رهاظ شلامک و رف راوئا

 دوشک دهارخ لابفا لاب شام نودرگ رج یاس رد تدطلس یامه

 مرجا دومن دهاوخ زاورپ کلم رثاط دیصب شیاشک روشکعلاط زابپش و

 لاسآ لوصح باوب) هناسویپ ينابر تمکح یاضنتاب ینامس] ناذک رک

 بابما ماجلا رم و دندوشک یم ترضح نآ تلود یور رب ینامآ و

 دندومن یميناب نامجو تفالخ تابجوم دیپمت و ینارماکو تمشح

 هیما دید راژور هار رب مشچ تخت و دوب هاوخ اوه تخب هراومه
 رب یم دوعسم تعاس نیا دورو راطنت) ههاشک راودا و هنم زا هار هاش رپ

 یم زدر ژرفا لد دیع نیا لوعد دصرث رد شو لفطریپ خرچ و

 گام دعاوق و ناکراب رونف و للخ عاون) هک ماگنه نبرد هکن[ ات دومش

 ناشکرس هدفانخر یلکب تلمو ییدرا زاماظن و قنور و دوب هتناپ هار

 و دننخارنا یم رورغ و توخل تیار رود و کیدزن زا بلط هعفاو
 دننخاون یم هانع و داصف لبط رانک ر هثوگ ره ژ) وج هذنف نادسفم

 ملاع دیشروخ لاجلارذ رداق تایانع تاکرب و لاوزیب لابقا یمایمب

 هواج یزدرفا نابج وترپ یزوریف و تداعس علطم زا شننطلس یارآ

 دمآ رس شراظذنا نامز هدمآر ب راکزور ةنيريد یوزرآ و دمآ رگ

 یرج ۵ یسمشده و تسعش و راه لاس ۷ لعو يد 5 ۳ ةعمح ترابم زور ۰



۱ 

 ی

 ( هم

 دایدب ضد غلب ربدجاد تارامع رد داد رم) مهدزاب قیاطم

 « ع ۵ ۱ « دابازع)

 باوبا و دفداد بیترت اشکلد یسلجم و الاو ینشج هدرتسگ طاسبنا

 ندژساخ احژ انا صورب # دننسازآ یمزب یدرب دلخ وج

 زاس تشادرب هرهژ یرگشمارب » زاد دندرک دیواج شیع رد

 بل کد دخ زا دم يمد مهارد ۵ برطو سضشدعز ر یملاع لوح

 تنرگرز رد راو نیگ ار نیمز ۰ تفرگرس زا یئارآ سلج*ناهج

 هاشذمش دشاب یموجت هبناث :د و هقبفد هن و تعاس شش قناوم

 ددئات و یدزیا رف برف رایشوه لد و رادیب تخ+ اب راکمک شخ+5ک

 ینیگ و یهدناهرف ربرس و یهاشنهش و تنطلس تخت رب یبلا

 شخ" یزارفرس و گنروآ يازما هیاپ هدوم لالجا .سولج"یتهانپ

 مظن 0 « دندی درگ مدپبد

 یبللا لظرف ژا شاد فرش 1 يهشدهاش اگدروا رد دم | رب

 تمخن یاپرد لابفا درک ط و * تخت یازما تذیز دش هاشنهش

 تدرگرب ارب ار دوخ کالفاب ه تنرگرسنا تخنوا یاپ زا وج

 رپدس نانکاس شوگ شزاونب برط شوک یاوث و هنایداش ًةراقن یادص

 گااب لگو تیعت ٌةمزمز کنه] ر تسراخ رب تسار و پچ زا
 دارن تباحا رب تذم یارازه یمجا یفشهب نا راضح زا اعد ةنارت

ُ 

 اب



۵۳ 3 ) 

 راعش تددتء سم صالخا ناذیئوف و رادم اذ ردقل) عیدر یارما

 تلزنم و هبتر روخ رد هنشگتداعس یارآ ترات تینهت تامیلست هب
 ينيگر يصم نزواونگ ربرس فارطا رب تلود لفع»م هدسحح نارد

 رف زا هیاس نامس| هباپ الاو گنررا و دندیشک فص ریگ ملاع ویدخ

 قبط قبط دندید دوخ ماکب کنف دننام مایا یثاورنامرف سولج

 تع» جان رپ نهج نک" رد مجسد هک هفوکش قاروا نژداص میج و وز

 مجلقا تفه تنطاس 8دنبیز نا میرید و کرات رب دفاشفا لگ یکرت

 نددرگهکرذخ| ومجنا زورفا بش رهاوج نوح نماد نماد ر دش 5 دداشدا

 هنختر ربرس رپچ» ناگیادخ یاس نادقرف قرف رب دنک ریذم ردب راثن

 و گنرانر یابماج یهاشداب لاضنا و دوج ةناغنماخ زا و سآ
 تشگ راخافا تسماف بی ار مادرم هورگ اهرورگ نوگ انوگ یاپهنعلخ

 » مظن + * درک دارم دن لامالام ار نایوجماک یوزرآ

 یبث نزخم و تشگرپ هدید و لد + یهشنهاش لذب زا لغفع نارد

 ردب رد نکررعب ةشوک رگچج * رک الا و هاش ششخا زا دش

 سابلنیرز قاخ دش ديشروخ وچ * ساسا نودرگمزبنارد تعلخ ز
 یارب «عیدب جیراوت رازگ هنکن ناجلس نسخه و راعش تغالب یاعصف

 6 ۶ و ی سح .ط یو80 ۵ 2 ۳ ۷۹ 7

 زوتیطا و «للا را کمیرک هلمجاازا دنا هنفای اربپ لابقا سولج سیا

 دراد تبارغ و تردن لامک هک تسا [ مکنم رملا یلوآ ر نت
۲ ۳7 ۱ ۲ 

 فد) تلود سیا نایوگاعد کلم رد ۹93 یودت دیشرل) هدع ددس و

 ف

 ينونبب دیشرلا ددع دیس ( نس ! (



 4 و

 قیاقح و یبیغ تراشا نامهف قئاقد رب هنشگ ملم نآب تساتدم

 دنناوت امیا وزمر نایژ رارسا و تاکف عیادب هک ینامسآ زومر ناساذش

 نیقلتب هک شخب یراشب هفیطل نیا روبظ هک تسین روتسم دیمیف

 یلوا یلطحالس یاوشجپ نیا هکناب تسا تراش| هدومن خر بیغ میم

 قلاخ ةدیدنسپ و هدیزگ رب ردقلا یوف نیئاوخ یادنقم و رمسال

 نوکسم عبر تقااخ قعلسم تیناقح و تقیقح لاهکب و نوچیب

 ترضح تعبانم و 9 تءاطا زا سپ ار قیالخ و تسا

 غم و نبع ضرف و یهاون لوبت و رما و .ا تعاطا یهانپ یمنخ

 نیم تا نف رد ک یناعارخ رفعح ربم و تما یدراد تاداعس

 هاشنمش) تسانایاپ رید تلود نیا ناناوخ انث زا و نامز له) دمآرس

 هذکن زا رگید و :هنفای فرگش ٌهبطع یا عوقو جیرات ( گنروا کلو

 9 ق# ۱ * ينس یمجت| ناچاه

 یهاشاب ریرس راوازس

 هیاس نیمز گنروآ زارفرب _نییرب رپچ» ران رز رثچ ات هک دیما هنفگ

 رم رب یزورفا ناپج رسفا و یزرریف جات ار ریک ملاع رهم درتسگ

 هاشداب یا دوجو زا ار ينانس ينيگ میپید و ينابناجريرس تم)

 ودع لابقا و دنلب تخ+ ورف و بیز رذمگلدع رورپ سید هاگآ قح

 هکاجا زا هلمعلاب داب رونا .فیهروق علاط مه ناهج ریخست رد شددب

 ار دنویپ تداعس سولج و دنهجرا نشج نیا تامدقم و مزاول

 رارق تای شراذگ هچنانج لاح یاضنق معع لابقا گنروا ویدخ

 ینانشولجب تسا نیئارآ ریرس مرا هکيمارم و بتارع رذکا هداد

 نیعت و هکس و هرطخ ندرت تشودم سواج نیرد دندوب : ثوجت هلاوح



۲ ۳ 

 نانیئونر رادمان یارما و دننغاد فیثوم هدرواین لمعب فرا بقل

 نایامنییا یامشکشبپ 25 دون تعسو 1 ۳ تو نوح زدن رادفمجلاع

 ماجلارس و هیهت دشاب نایاش ار هتسجخ سولج و هدنخرف مزب نیا هک

 هددناراذگ لاح روخ رد یرذن کیره تئو یاضقمب دومن دفناوت

 دبآ هذنخادرپ یمداعا مس زا رطاخ هک تصرف ماکو شکشدیپ ناماس

 دنداد رارف دیاربپ هب داسف لعا هانع راخ زا تلودو کلم شلگ و

 ! لاضنا نیفسآ زا تسرکم تعد لاوف ابرد فک ربا هاشنهش و

 ٌگبفع نامزاام و هازن یلاع ردق ]او یاهدارهاشهاب زا کیره "دروآ

 لومشم و ینبهوم بایمک کبترم و تلزنم روخ رد ار داینب رهچس

 رهوگ ؟دنزورف تنطلس چرب رثخ) هدنشخر هامجازا دننخاس ینمحرم

 هک ار مظعم دمعم مدش هنسجحخ ردق الاو ةداز هاشداب تفالخ جرد

 ٌةدام اب لبف ریجژ کیو صاخ تعلخ تمحرمب دندوب یرکد رد

 و تلرد ییجج ةرغ و دننخاون هصاخ ٌهلیوط زا بپسارس «د و لیف

 موت تداعع دنمجرا ةدز هاشداب لالج و تببا یجتسآ زارط لابقا

 هد بصنمب دندوب هنناین بصنم ماگنه یا ات هک ار مظع) دمعم

 باقنآ و غوط ناموت و هراقن و ملع تباذع و راوس رازهرامچ یرازه

 پضارس هد و اهبنارگر فاوج یخربو اهب نارگ ساملا یکهدکهد و ریک

 بسا رس هدر صاخ تعلخ و دننخارفا ردف ٌةیاپ هصاخ ٌهلبوط زا

 تب لخ ؟واب ی یرادمان و تعمشح ٌهحود هبعش ندبه یار

 ةفلخ | رقتسم رد هک ار ناطاس دمعم هازن الاو ؟داز هاشداب یراکساک و

 تعلاخ تمحرمب ردم نه نایودف  دبز و ددداتسرف دزدوب دابآ ربکا

 و نیز اب یکی هامجلا زا پس|) رس ۵ و لیف ربجاز کی و صاخ



۱۰۷ ) 
 راوس رازپجب یراز رج تاپ یالاو بصفمب هغاضا و لصا زا و الط زام

 هگنمدح هجار و دیدرگهناهاشخهاش فاطاالومشم هیسا هس و هدسا ود

 ییژ اب يکي بسا ود و عصرم رهدمج و صاخ تعلخ یاطعب

 و هماخ تعلخ تیافعب ناخ رفعح هتنطلسلا ةدمع و الط زاس و

 هچسا و۵ راوس رازهشش یرازشش بصنمب راوس رازه یرازه ٌهماضاب
 و لیف هداماب لیف و تعلخ ثیانعب ناخ ریلد و هیسا هس و

 كيره دندوب هابآربکا ةفاخلا رقنصم رد هک ناخالسا و ناخ راقفلا وق

 رونک و راوس رازه هس یرازمج بصنمپ راوس رازه يرازه ٌهاضای

 راوس رازه رابچ يرازه رارچ بصنمب راوس رازه ةناضاب هگنس مار
 و رازه هس بصنمب راوس دصناپ یدصناپ ةناضاپ ناخن دایس و

 یدصناپ ٌهفاضاب یاخرادمان و راوس دصناپ و راه ود یدصناپ

 ایل ناخ جما دمعم و راوس رازه رد يرازه هس بصنمب راوس دصناپ

 ریشمش یاطعب ناخ ِلع ضنرم 3 لیف ریجلز تر تمدحرمد) یشخ؛رمدم

 هی دوسدس هگخس یار دا 79 الط زا تب 8 بسا و راک اندم رظادهجح و

 یهشخ» ناخ دسا و دیراورم فالع ر عصرم رهذدمج و تعلح تمرکهب

 ماعنا و لبف ربجتژ كلي و تعلخ تیاذعب ناخللاصا و دندیدرگ

 ود یرازه رابح سصذمر روش دصزاپ ٌهفاضاب و هدیور رازه تسسدب

 یماگنه ۷ثوب ردکا نمع* رهوگ لاو دنمحرا ؟دارهاشداپ تسدخ رد

 تارمث اب تنطلس نانسلگ هواب ون نآ یلعم غنارب بحوم هب هک



( .۱۹۵ ۲ 
 دابآ تلود زا تمظع قدا رس نایگدرپ رثاس و تیباو تفع فابز

 دناسر میدقنب تهدخ مزاول هدوب هارمه دندرگ داینب رپچس ٌهدس مزاع

 هدش یهابم الط زاس و نیز اب پسا و تعلخ یاطعب يجچولام

 دوب هددای یبعت هوکش نی نامدلس هار رس 0 هک ارساا ربما ج وغب

 پسا و تعلخ تیانعب ربم مش ردارب رم دیس و تشگ صخرم

 ةنالخلا راد یراد هعلقب هنشگ تاغنل) دروم يناخ ريما باطخ ر

 ربانب هک ناخ دهع رذن نب ورسخ نب عیدب دمع* و دش یدعس

 و تعلخ تیانعب دوب هدش لرزعم بصنم زا یعاود و بابسا ضعب

 اضرعب نوج دیدرگ تیاعر و تیاغع دروم هبیور رازه يم هنادلام

 هژادلاسب د در ۵ ینیشن هشوگ بعد ناخ مدهارپا هک دوب 5دیسر فرش]

 للعا نامز رد 7 ناخ گیب دمحا و دش بایماک هدپور راز» تصش

 رازه ود یدصناپ و رازه رد بصخذمب دوب هنشگ لوزعم بصذم زا ترصح

 ناخ دقفعمب ریزا لبف 5 ف رکرس یرادجوغب ۰

 موحرم ناخنلاصا داو نیسح ناطلس ربم و تفای نبعت دوب قلعتم

 ی دسح مدهارباریم و یناخراخاف) باطخب

 داخ دم درج اط حد لآ سم نمجحت دم او هللا لضف ر دم
 2 ی ناو ۳ تر

 باطخ یشنم لا وبا و یناخ هللا لضف باطخ ناخ تدایس

 هگندسنام و دننخ,رفا زایدما برج «دیور رازه راهچ ماعن| و یناغلبات

 گنجرد هدناپ شراذگ هاچ شردپ هک روپنار هگنس بور هچار دلو

 ناج دتن هناروپفم هتشگ تراسح و ثلاهج ردصم هوکش یب اراد

 لضف لومشم راوس دصغه یدصناپ و رازه بصنعب دوب هنخاب رد



 (؟ ۱8۹۲ )

 لیصفت شراذگ هک بهاوم و ایاطع رگید و بصافم ٌهناضاب تنطلس

 ببرف و دندیدرگ تفطاع راظنا منمطم تس) لیوطت بپجوم نآ

 ارما زا یدنعب هناورسخ تمرکم و ناسح) ٌةنازخ زا هبپور کل هس

 همغن بادراب هییور رازه هس ماعنا و دش ماعن) اهدغب ژا رگپد یخرب و

 ییلعم مکح ژورفا لد نشج نیا ژور مود و دیدرگ تیانع دورس و

 باچپ بناجب لابقا قدارس هک دش رداص هناخشیپ ةلمع و نایدصتمب

 تخب یدرف یعاشنماش ترضح روکدم :ام مهم او دننز وریب

 ٌةبطع یریا عوقوب هک دابازع) دننام سودرف ناتسب ارس رد دنمجر)

 رپپس رب زان دص شنفبمز لگره یربک ٌةفيطل نیا تفارش و یمظع

 یازفا ثنیژ و ینارماک و تلود یارآ ریرس «درب رسد تشاد ییرب

 - دن دوب يناب ناهح گنروا

 هوژب ترصن رکاسع زا وزان یجوف ریعت

 هوکش يب نامیلس هار دس تپچب

 هاچ اردپ ترصد جاوا او ارمالا ربما ةیطلسلا ال دمع هحرگا

 ینبدرودنیثآ ۹1 ایازا نکبل دیامن روجع گنک بآ زا تواعس رهوح

 نتشذگ رد دبای یگنک بآ زا روبع لاعم یاج زا ضرفلاب رابدا

 اهرکشا نآ اب املا ربما بناج نازا و دنوش شیپ هار دس یوج بآ



۲. 7 

 دژزادرپ وا لاصیتس) و عفدب اریپ ترصن شبج با فرط سزا و

 للها زا یخرب و نناخلش فم و راخ ربلد اب ار ریم مش بربانب

 ۳ ناخ هلودنر لثم ناشن ترصن نازرابم رگید و هذاخ پود

 5 لو یذ.مراپج هلدهور ناخ رداپب دلو ردلد و ناخ اخ زاون هاش دام|د

 رکسع نیا نایکموک زا و دندومرف یدعت مع نیا تاک تجصح

 یدنح و تعلخ یاطعب یعمج و لیف تمحرمب ناخ هاودنر روصنم

 * دننناب شزاون پس) تیانعب

 دصقب پاجن بناجب تایآ رفت بکوم تضون

 به دب هوکشیپاراد دوجوراخزا تیحان نآیرتساریب

 تناطلم .روما ضعب تخادرپ و مظن زا اریپ ناهج رطاخ نوچ

 تعارف هوکش یب نامیلد مس تیافک هب رثا ترصن رکاسع ندعت و

 هذدای رف و بیز نویامه سرلج زا یئاور نامرف گنوآ و تفریدپ

 تشفرگرس زا ماطلن) و قنور هدروخ مهرب ملاعو هدرسفا ناپج

 يسدن رطاخ ژوکرم هوکش یب اراد ٌندف ربانب هک باچأب هجوت تمیزع

 دامن شیپ دومنبم یریبدت نوداع يينانم نار۵ راخات و دوب هدش رثأام

 زازنه) و تسین مود رفظ مدسد هراپ رگد 04 هناهانداد تمه

 درگ زوغ» درون ناهج بکو# و دیزو زارط ترصن تایار مچ رپ رب

 « مانذ * دیزگ شبنج اسب مزمب هدنانفین بعت رابغ و -رفس

 زونه رغل لاپس) گاف قرع * زونهرت اشک رکشل یژ من

 یتنسوت هر مار زا م هنسرت * ينت هدج راپژا هدوم این

 دصب بیرث داد رم مهدنفع قباطم هدعف یذ مذقه و
5 

 تو هک



( ۷۷۱ ) 

 تنش) ینابر تمحز راظنا دور و لعم و ینامسآ ضین راونا رزپظ
 هدشاذگ تلود باکر رد تمیزع یاپ ینانس روشک یاول دنز رب

 مایخ صضم هلیرن یارم یحاون ۲ دندومرف تسضرد هاب ززعا غاب زا

 ةدالخا راد تامهم مظن هک ناخدایس لزنش نیرد.. تشگ لابتا

 و پغا و تلءاخ تنیاذعب .دزب. هقنای» ضووفت رابا: قیاس روتسدب

 تعلخ .تعمحرمب دوب شن هشوگ ماکنه نارد هک ناخ دنمشنا۵

 راذ نایکموک ٌةمیمض هک یارن وداج و. هیپرر رازم تسیب معنا ر

 تنضنمب راوس دصناپ ةفاضاب و تعلخ تیانعب دوب هنشگ ةنالخلا

 یهبب هد بهاولا دبع هجاوخ و راوسدصداپ و زازه ود ی رازه راهچ

 یناب ناهج و تنالخ زکرمنآ تاتویب ناوید ينامرك ملاص دمعمر

 ءاطعب موحرم ناخ هللا دعس دلو هللا فطل و اجنآ ناوید هللا جور و

 یناخملمر زورجف دی و دندش صخرم رهشب هدفاب شزاون تعلخ

 يدصناب ورازه بصنم و ثعلخ تیانغب هوکشنپارا۵ نارکون ژا

 عاچٌشان مزالمم ی یصسعلر وبا ربسو تضخورذ| رب راخدنا ّةرهَخ راوس دص ود

 نبرد تشاد مادق وا تلاکر لغشب رادمناهج رابرد ردنیژا لبف هک

 تداعس ٌةيامرس تنطلس ناتعآ یگدنب رایتخا علاط یربهرب مایا

 دص رد يرازه بصنم و پما و تعلخ تمحرمب وب هنتغام
 زازه نت ماعناپ گلیاره ناخلد رپ و ناش ربزه و دش دذلب رس راوه

 تیانع بادماک هبیور رازه هم ماعناب روهت ار هگنس ههنانکد و هدبور

 يرازه بصذمب هفاضا و لا زا راونا هوس و هندی لرگ هنام اهنهش ۱

 یزارفرس تعاخدابآ ریخرار یرادجوغب دنشگ یهابم راوسدصتعم

 ردپ نایگهوکاکاس رد هکر وکذم ناخ فاخ, نت *#ن اخ1) لضفو ددشوپ



) 9۲ [( 

 ینابناهجر تفالخ زکرم نآ نایکهوک ز نایدصتمر دوب هنشگ مظتنم
 بکوم رگید زور و دندش صخرم رپشب هنفاب شزاون ت اخ یاطعب

 ةدطاسل) دمع زور یبرد 5ثومذ یط هورک هه هدرک جوک رثا رفظ

 راوس رازپگکپ دوب هنگ ضرفم راب :ولام یراد هبوص هک ناخ رفعج
۳( 1 

 جواد اوسرازه رابچ هلمجا[ 7 و راهه یرازشش
 ره دمج و لدد و داماد لیف و صاخ یسعلخ تیانعد و دشاد هیما

 الط زاس و نیزاب یکی هلمجت |زا پسا رس ود و هصاخ ردشمش و عصرم

 ر)دمان و تفای تصخر بوصنآب هدیدرگ هداهاشخش محارم لومشم

 راکماک دمع* و هراقن و پما و تعلخ تیانعب وا یا ندبه ناخ

 دندش صخرس ردپ ای هدشگ یهابم تعءاخ تصمحرمٍب شدروخ ردارپ 

 شزاون 1 راصح تصارح و ودذم راک رس یرادجوعب ناخ شزاود و

 دولاس ٌهبوص نایکموک کاش رد وا ردا» ِ مدحر و ن اخ جربا و تفای

 یاطعب وب 5 لس لرزعم بصخذم زا یعارد و تادسا یصضعب ربانپ

 هرشک تیاعر و تیاذع بایمک هدیرر راه یم هنادلاس و تعلخ

 دیاهز مایفهرهاختماو د یئوگاعدب 5دوب این هک دش صخرس تفالخل | رادپ

 لابتا لظ مهدرابچ رتاونم جوک شه هب رثام نودرگ بکوم و

 رو نالک راکش اح همه ناپح ویدخ و دیگ لاذرک هرصت یحاوت رب

 سای مجرب و سس و ست خو سرت اوج سو و تس

 شناذپات زا ( ن ۲ )

 اه سیستم 4 سا تا



)# 7 

 دندومرفیم راکش رایمب یوهآ و رگ هلینءاج ر تمشح ه؟لزئمب

 بصنمب هناض) و لصا زا و پم| تهحرمی ناخهذس مایا نیردر

 يدصناپ ٌناضاب روهت ار ساد صیهم و راوس دصتفه يرازه رد
 و ةفاض) و لصا زا راوس دصشش یدصناپ و رازه بصثمب راوص دص

 زا تگیب نسح و راوم رازه يرازه بصنعب يروپاجم# دیمعا| دبع

 ی ایام فیس و راوس هصنغه یرازه بصذمل کد نایکوک

 بصنمب گزوت ریم میهاربا ریمو راوس دصش يرازه بصنمپ
 راوم دص رد يرازه" بهنمب گیب دابق و روس دم رایچ يرازه
 باطخ و رودناچ علف تسارع# دارم دمع* ربم و دندیدرگ دنلب رم

 تسحرمب ناخ راقفلاوذ و پسا و تعاخ تیاذعو یناخدمعمدوس

 لیف ثیانعب هلیدنب تینح و دننفای شزاون رک انیم زاس اب ریشمش

 ناخ هللا لبلخ جوفب ه1شگیهابم تعلخ ياطعب یتایب جارتعب رپ و

 دوب شخ# دارم ناماس ریم هک یندزب یدهم ریم و دژدش صخرم

 نامس|هگرد ياهدنب کاس رد هدش وز عود یرازه بصنمب "

 بآ ترثک ببسب هنشذگ لانرک زا تمار هار نوج و تدای ماظدنا هاج

 ينيگ یاراملاع يار دوبن !هیپنارج بکوم روبعلباقیالرلگروفو و

 الو لگ هکهارهاش همی تمسبهکتذرگ رارق نارب یئاشگروشک ویدخ
 بآ رانک رب هکرهور نگرپ هب هار نازاهدرک لیم دندادیمناشن رفهکارثآ

 دژیامرف روکدص بآ روجع ریپدتعضوم نارد و دفیامن هجرت تسا مال

 تمسب لابق بکوم دش جوک لانرک یحاوت زا ۶ مهدزناپ نیربانب

 رد و دیدرگر هور هجونم چوک رب چوک هدش نرعام یردنا ٌهبصق

 مالعا توصن بکوم لوصو نیح ات ماچنا هددخرف مایا سیا ضرع



( ۰۲۹۴ ) 

 نشج رد هک تفالخ هبنع یاهدنب زا یرایسب چلثس ,با .رانکب

 و فلوت رپ تصرف تلق ور تفو قیف بیسب کرابم سولج
 دوب هتناذن اهنآ لاوح) تمحاسب لاون ابرد ویدخ یتبگ لاضنا

 لانرک زا هلحرس هس یطزا لعب و دندبدرگ هزاهاشنهش دم بابماک

 بآ زا روصنم بکوم روبع دزم رب لمقشم ناخ رداهب تشادضرع

 لایخ زا رو۵ و نانگمهه روصت قوف تلوپس و یيدرز نیاب هک خلوم

 تئطلس يابارا یزوریف و ترصن تراشب .هدیسر دوب نابنب رهاظ
 فطل هرورپ تمد نیا لابتا , یزاس تگنربن و هیناسر . لارزیب

 تیغدک زا یلمجم دیدرگ نایملاع شخب تریح یگزانب لاجلاوذ
 هگشتپزا ناخ هللا لیلخ زا لبق هک روکذمناخ هکنآ ینامس می نی

 نآ هک دینش نوچ دوب هدش صخرم هوکش یب اراد بقاعلب تفالخ

 يورنآ ماکع| و مامفها دوب ولت رذگ رد هک ار ناخ دّواد هوزپ هفنف

 قلعت واب بم نارسخ نآ دونج يامرف راک و یراد رس و بآ

 نریلصم یورزا تسا هدیبلط روهالب بلاطم یتضعب رباذب تشاد

 بآ رانکب ار دوخ تقر نبرد هک دومن تمیزع یبلط راک و ينيب

 زا ینشذگ دشاب هک عون ربب و دراذگن تصسد زا رک تضرف هدبناسر

 دوب ولت رذگ رد رتشیب نافلاخ# تعیمج نوچ و درامگ تبمه ابرد,

 تلالدب دومن یم رذعنم عفوم نارد رثآم نودرگرکاسع روتعر

 هکر هور رذگب لیجعت مانجرب بام یار .تروشم و ناراهنیسز
 "نیتشذگ لدص رد هدفائش تسبآ یالاب تمممعد نولذ تمار تسد رب

 نانمچهاش ةلخاا رادزا ایبلوعرپ هداد ماجنارس هراون . نایدصتیم



۲ 

 تسیب دوب هدم] تسدب یحاون نآ لرادنیمز ینومنهر وب هاگرد

 دوب تمرف زابننا ییمک رد هنخاس هدامآ ینشک لزنم مپ د

 ۳۹1 يرگفل و ناخ ۹9 لبلخ نادوسرپ  هذومد م مصم رودع تممیزع

 ژامرک ییبم تیانع نوع رب دامتعا و تشگن دیقم دوب را اب

 هدرک ژادگ یمشد هاشنپش زارط ترصن لابقا دادم) رب هیکت و

 یابرد یتگنر کبره 1 دوخ ناهارمه زا صک "دصکشه سبیرت

 قروژ لد ابرد ناشذم تساهش نآ دومن ناور بآ فرط نآب هدنام

 هارمه هک هناخبوت و هدم] دورف اهبنشک زا و دننشذگ نر ژا گنج

 بخار تام ٌةیدپ زا ۹ ناغلاخم دو بن ور کج نر هددش|د

 اور هه ۰ یر و موو مع

 هو ی و

 هدر ترم و توی و 1 دنتشگ نی ۳ نت ۳

 لایخ و روصت قوف هک لابقا ینسدزیت نیز هوزب لا هورگ نآ

 لاحروم ال قوم نارد زربآ نیرف و ترصن باپماکوح راکدپ باطراک

 هدیسر . نولنب وی نوج و دننسشن 99 اجب هنسپ



([ ۰99 *) 

 هذمآرهارف روپناطلس رد عومجم ر دننشگقعلم اهنآب دندوب اهرذگرد

 زا هعب هک ناخ هللا لیلخ و دانشون هوکش یب ارادب لاح تشقجقح

 ةدعق ید مهدغه .بش دوب هدش هداور تدالخ هاگشهپ زا یاخ ردابب

 عامنم| له هدینش برد زا ناخ رداپپ ننشدگ ربخ تما ۵در

 رگید زرر هدرک راغلیا هدومن جوک لزفم ناژا ازفا تب: ة دزم نیا

 با زا ینشک لزنم دنح نام 2 اهرکشل مه قاعتاب و دیسر رهورب

 ل ام یزوریف عناوم نیا قحاول و لاوحا نیا تامهام و دندبتارذگ

 ترصن تاقوا درد مه و تدذای دهاوخ شراذگ تمس بیرففع

 بآ زا ریدع ریبدت ی 5 دومت راپدا لوزن راود ره ربارب 7

 دودسم رغم هر بآ راثب بآم رفظ رکاسع لوصو زا نوج ثب ررکذم

 شیوخیناذاوت و تنئاط ٌةزادنا زا هرهاق دوذج تعمراقم باتو دید

 تاکرد زا تا گنومن ۹1 لاکن و دابدا گاوغدپ و لالص و رفک بعش

 دش دهاوخ رکن قیاقح کلک موقرم لیصغت هچنانچ دیزگ رقم رقم

 عصرسم مرهدمح و تلخ یاطعب دوپ هدم| تددبد مسارس یادا
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1 ۱ () 

 اداماب لیف و هرخاف تعلخ اب ناونع تفطاع نامرف و تناب فرط

 رب یب نآ هک عاجش مزالم اقب یجاح و دش لسرم انار یارب لبف

 تاحونف و تینهت مسارم رب ينبم همان اب هلگنب زر اروا لابقا رهوج

 دوب :دانسرف الا بانج؛ تاخاوم و تاخ بتارم راپظاب رعثم و

 ملع و سا و تعلخ تیاثعب هنشگ یلعم ؟دس یاس هبج

 ناخ رفنضغ و دیدرگ شزاون لومشم بصنم گناضا و هراقن و

 ملع هساطعب هنشگ نبعم ناخیدف ریثغت زا بآ ود ایم يرادجوفب

 هام مکیو تسیب دش زارنرم بصنم هماضا و ما و تعلخ و

 دک ناهارمه رئاس اب ناغلکش فص و ناخریلد و ربم خیش روکذم

 بآ رانک زا رگن يرس نانسهوکب دوکش یب نامیلس ندش هرا وآ زا دم

 ةبنع مالینس) فرش هذسونپ رثا رغظ بکومب دندوب هنساخرب نوج

 ةنطلسل| ةدمع هک تویپ ذافنب عاطم ناهج غیلریو دنننایرد تنالخ

 هبانش هابآربکا ةفالخ| رقنسمب هنساخرب گنگ بآ رانک زا ارسال ریما

 تسدخرد لأم ترصذ قاسی نیژا لالج و هاج بکوم تدواعم ات و

 زکرم نآ تامبم مظنب ناطلم دمع*لاصخ خرف ردقیلاع ؟دازهاشداب

 یرکشا ر ارما رثام و ناخ یئادف و هیامن مای ينابنابج ر تمشح

 نخ هنشررس نوچ و ددنوبپ نبرف فظ بکومب دوب نیعم راپ 5

 مش رکذ دیسر اجیاب يلاعم و رخافم ؟دیرح تسربف نیا یط رد

 شریس هدیهوگن ردپ ستنای تمیزه زا دعب هوش یب نامیلس لاح زا
 و دیامنیم عیاقو طبخ ریزگان رگن یرس نافسهوکب را ندمآ رد ات

 لواج نآ هک دیاشکبم نایب لاهمج زا :درپ نینچ ران قیاقح کاک



۱ 9۸ ) 
 مففه هک ناضمر کرابم هام,هدزاب دم یم لیجعب هنثپ زا یهاشهاب

 عس .دوب داد (یرر هوکش یب اراد اب رثأام نودرگ رکاسع ةراعم نآ

 ۱ 0 ۳ ۳) , هر ۸ هک ۰

 ۳ ردچپ مازهنا ربخ ةرک عضوم یحاوت رد هنشدک ابا هل زا لزنم

 و و یلعا ترصح نامرف تشک و فوخش شیوخ زگ هدف

 لانقويئارآ فص عوقو تشدقع» رعشم هک هوکش یب.اراد نشون نازا

 تروص رب هدبهز راب دوب لابق) دونج یژرریف ز ترصن تیفیک و

 , هدش عئاش زکشل نارد رفا بعر ربخ يا و تنای: یبگآ لاح

 تر نآ ات نوج یلعا ترضح کخادنا شنعبمج رد هقرغت یگنس

 هحونم هدربن هار ثدالخ رم) نرییلصم و تماود راک جالصب زونه

 هنکو نآ یاوغاب و دذدوب هوکش یب زاد لام تماخ و لاح حالص)

 ید مزاع دوخ رذب) رکشل و ردپ نارکون اب هک دندوب ةنشون رهوجلب

 ههاوخ هکره یهاشداب رکاس و نارادره زا و دناسر واب از دوخ ءدش

 هدشون واب ٌةمیقر وهم دم زین دوکش یب ازاد و ددامن تفافر راب

 فیباعت رب یلبم یهاشداب رکشل نایعا و ارماپ ام اندلامتسا ثیث

 دعب لابقا و تلود لبافان نآ دوب :داتسرف وا يهارمه و تتافر و

 لالقفسا و تابث هراقع و دش برطضم و ةهدسا رس لاح ندرب عالطا زا

 هجاز درک شکنک وا اب هدیبلط ار هگنسیح هخار ژور نامه ز دیدرگ
 وع و ی نو و

 هایت اب هکتما نبرد حالم هک تفگ [ یمتومراشتنملا ] یاضتقمب

 ه روک عضوم ( ن ۲ )

1 
۰ 



( ۱349: ) 

 یناموردپ هب ]و دوتساتیاعش یلعد وتو ار فر
 ات هدومن تعجارم دابآ هلاب . هننآ باوص یناوتن یا رایتخا ر گا و

 هوگش یبرامیح هکن ددح و یرب رصب اج | دوشمولعم تردپ لاح لا

 باوص درخ یه لقع تیوب دیمن تعافر فدلکت روا

 فک زا يشيدنا حالع ٌةنشوح لصاعب 9 تشاد نیزگ

 باوج یماجارس كين و یگدیمیفز ا و تشگن را یهارمیب يضار»دادن
 لزنمب و مورد هاذپ تالخ دا ردب و میآ يمن :)رمه هک یاد ی

 ژرر ییتشگ هرو :ناریح نآ و تنفون وا شیپ رگید هدمآ دوخ

 شاتنک مدرم اب : زای هک درک ماه یگدز تردح لامک زار ,دٌکیا دورو موش

 ار ناخر بلد زور یبرد د دشیدنا تسرد ةراچ ار :دوخ را .هدومن
 ریلد درک تروشم رک حالص رد وا اب رادحب تمئام زا دعب هدییلط

 کنگ بآ زا و دیامن تمعجارص دابآ هل عب هک دومن یار نیا ناخ
 تصاناغف| ییطو ۶ ناخ رداهب درک دایآ هک رونناجهاشپ :دودنروجع

 دن ] هدروآمهارف نآر دغ و ناغفا ماوا زا هاپ-و رکشل اجن | و دورب

 دوخ تعاوم و تقفارمو دروآ لمعب دشاب لاح یاضنقم و تو حاص

 یصدید باوصب رگا هک تفگ هدخاس ریبدت یا لوبت هب طورشم راب

 :گنکیبا لوبق هوکشیبنامیلم منکیمیهارمج و تنادر یک لب
 چوک رگید زور هک داد رارق داینب تسم تعلع ییرباذب هدومن

) 

 سبرب نیچ هگتهدج هجا دور 7 هل تمصب ناخ رریل» ,قافتا هدرک
 یگیرچن یبو یماخ زا ناخ ریاد هک تصفاد و تعای 6 یر

 ریگدت و هنادسود و عقبای تشاد را اب هک یتدوم دحود
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 وایبارخ هناخ زج هک دساف دارا نیزاار روکذم ناخ هنالفاع تامدقم

 لابتا ٌةبثعب ندمآ تهیزع رد و دروآ زاب تشادن یلصاح شا ات ۰

 و قفتم دوخاب دوب وا لامآ لوصح ٌیامرس و لاح اه منم هک

 ژور داد رارق ربانب هوکش یب نامیاس هکآ حابص و تخاس نانسادمه

 ریلد هومن داب) ها هب تعجارم مزع هدرک جوک لزفم نازا شیپ

 و دنام لزنم نامه رد هگنسیج هجار اب هدومن ترذعم دبمت ناخ

 جوک هدب زگ یعارمه تفرت یهاشداب یاهدنب عیمج ینچمه

 هب یذفر ماکنه هک شردپ و وا دیدج نارکون زا ریثک یعمج و دندرکن

 دوب تمس نآرد ابن ناطوا و دندوب هدش رگون مو نآ یانئ) رد هننپ

 عوقو زا دعب دوش یب نامیلم دننشگ قرفنم ربخ یا عامنساپ

 یلهد تمسپ هندوب هدنام را هارمه هک یعمج اب هک تساوخ لاعب)

 گیب يقاب دناسر ردپ هب ار دوخ هدناب هک عونرپب هدش هجونم

 ار وا و دوب 1و نعب راد دمع نارگون زا ی ناخ ردامب ه بطاخ«

 هدخام رکشا رایذخا ؛بحاص و رثخا هندشک رب تا وددب نا قیلاتا

 دارا نیا زیوجن دوب هننشافگ و) تور و یار رب سس نآ ریبدت یاب

 رس 1 راجان تفاث دابا هلا تدواعم بوصب شمیزع نافع :درکن

 زین وا هک ههراب ناختبالص دیس و روکذم گیب یقاب اب رابدا هیت ٌهتشگ

 زا راوس رازمشش بیرف و دوب ؟وکش یب اراد یاهدرورپ و اهدمع زا

 نبرف اجا زور تفه تدس هتفر ابا هلا هب گپ نارگون و دوخ مدرس
 یعمج اب زور رهو تشاد تمافا يگتشگرس و تشهد و تریح

 شتقن مد ره یگدز تشحو و یگمیسارس زا هدرک شاکنک و تیلصم
 باو هرب ت.میزع یادب فن ره و تشاکد یم رطاخ جوا رب ریبدت

۱ 
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 یم ینعلصم شناهارمه زا ةفياط رهر تین ایییب یسک هید

 هک دوب نیا یعمج یار هندومن یم یرببدت هترف ره و دندیشیدن]

 ظبض تعن رد هندپ اب ار هو دعنآ و دنگفا تساق) لحر دای] هل رد

 حالص یخرب و دنک ماجأ| رس يرورپ هذثف و یرس هوخ بایس) هدروآ
 دزادن) عاجاپ تفلا و ما حرط هذنر هننپ هب هک هندیدیم یربرد

 یعمج و دزاس مرگ داسف و شروش ٌةماکنه وا هاضتعا و نافناب و

 بآرد نابم نطیذم و هوکش یب اراد یاهدمع هک ههراب تادام زا

 نآ رد هثنر ( ؟ ) هنیدن و روپ دناچ تمسب هکدیاب هک دننفگیم دندوب

 روبع نوج بآ زا روهنرابم و هیروب یحاون رد و تشذگ بآز ا دودح

 و رایسب شاکنک و وگو تفگ زا دعب و تشگ باجاپ هجونم هدرک
 هدیدنسپ ار یار نیا هوکش یب نامیلس راکفا و يارآ فالتخا

 شیوخ نایگدرپ زا یخرب و تاجاخراک و لاوما دئارز تمبزع ادب

 تکلمم ربا ٌهنيصح عاذ و هنیصر نوصح زا هک هاد] هلا ٌهعاق رد

 نارکون زا یکی هک ار ههراب مماق هیس هنشلذگ تسا تعسخ ناپیگ

 هدوصنا تسوکعب را لبق زا زین ییزا لبق و دوب هوکش یبب اراد ژدمع

 دومن روبع تگذگ زا هنشامگر وکذم ٌهعلف تسارح و ظفح» تشناد مایف

 یمانب یما هدومن رابدا لحارم یط زا ر ههیمارس بآ فرطنا زا و

 لزنم رهرد و دش ههاوخ یبثثم اچکب هک ثسناد يمن و دزبم

 کام زورب ژور د دننفریم هدش ادج شردپ و وا نارکون زا یعمج

 شیناشیرپ ر هدرغن داوم و دیشاپ یم مه زا شذعیمج و تکوش

 عاطناپ هک هخددز ٌةنگرپ هب هدشدگ ونهکا زا هک ان تفای یم هیازت

 باقن هزدت ٌهللم تیبا یوکشم نیشن ردص تزع جدوه یارآ هدرپ
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 هک دینش نوچ و دیمز تاد قلعت بحاص مگدب باچاحا یمدق

 ات[ دوب هدیسر لیضعب روکذم هنر زا هک اشیا رارس زا یغلبم

 يردرگ زا ارنآ هدرک قیقعت و صسجت هک هانسرف ناسک تسا دوجوم

 دوخ ٌةناخ رد هتنای ربخ ينعمذی زا يرورک دنناسر لوسوب ۳

 و تعنادم یایمم شیوخ ناهارمه و عابتا اب و دش یصعتم

 وابارب عاطا زا دعب رورپ تهافس درخ صقان نآ تشگ تعنامم

 فندرکلبق اروا ناخ هدش راوس هک دومرف ارنایرکشل رز ند)دزا وا عاذتما

 ریگتسد شرمپ اب اروا و دننخار شلایع و لهارسرب هدومن شروی و
 و لامب لواطت و یدعت تسد و هننخاس ریسا ار شناقلعنم و

 بین ورساب هدرک زارد هنگرپ نآ مدرم و هنکس رگید و وا سوما
 راکرس لام زا هبپور کا ود غلبم رب هدابز ناونع نریاب و دننخادرپ

 هتخاس دیقم ار روکذم یرورک و دروآ تسدب نآریغ و هیلع باون

 تلسرد هک »راب ناخدبالص دوس تاقو| ری لالخردر كرخس كوخ ناهکی

 مقر نالطب یفعم تروص نآ لاح ًةبصان زا نوج دوب وا ناهارمه

 یمن شعافرا زا ربخ یوب هک تدایرد هدناوخ نالذخ و ينلرديب

 هیزگ تنراغم دن هدش ادح وژا بئام یار دید باوصب دیآ

 لابقا ٌهبعک فوط مارحا یماجلا رس کین و یشنم تداعس زا و

 نددسرات لصاعمب 0 اامج» دیدرگهانپ تفالخ هاگزد مزاع هنتسب

 تگدک یابرد 3 .,دشذگ هصق هک یردگهر ره رد نوح هنیدن هب

 فط نآب بآ یور نیزا ار ابینشک رذگنادب وا لوصو زا لبق د درگدم

 هش شیپ مزاع هدیدن زا تدای یمن روبع لاجماج ده و دژدرببم

 رب و موب 1 نارادنیمز تناعاب راووره ربارب رد هکنیا دصق



۱ ) ۳۴ ( 

 ربارب زا و دیامن زوبع گنگ زا دیاش -رگن یرس نابژرم تنواع و
 لصم ر راود ره یذاعم هک یدناچ نیمز رسب هنشذگ هاب[ دارم

 دوش بآ زا نتشذگ هدص رد هدیمر تسا رگن یرس تیالو دحرسب

 راد بناج زا سبزا لبق هک ار دوخ تاتویب نوید سادیناوبب و
 ییبامیف طابترا ٌهلسلس کرعم هنفر رگذبرس رادنیمز شیپ هوکش ْیب

 عالطا نیمزرم نآ نانسهوک کلاسم و قرط ثقبقح رب و دوب :دش

 و زا هدانمرف روکذم نابزرم دزن ابشا ثیاعر ضعب اب تشاد

 و هومن بآ زا ینشذگ و ینفشک ماجلا رس رد هادمنتها و تناعتسا

 باوج وربخ لوص و راظقنا هدنگنا تماقآ لحر اجنآ يزور دنچ

 رثاس و ناخ یئادف ارمالا ربم) ةنطاسلا هدمع اغژا نبرد دیشکیم

 وا هار دم تپج# دابآ ناپجهاش تفالخا راد زا هک رثٌأم نودرگر کاصع

 لعم هد يدناچ ربارب رد هدیسر بآ یدر نآب دندوب هنناب نیعت

 راث] و ماجرفرفظ بکاوم مالعا و مابخ و دندومن لوزن دوب وا تماق)

 هدجمر نآ هدش رادومن ایرد فرط ناژا ماصتعا ترصن دونج تامالع و

 و هایس ژور رثا یزررید رکشل یهایس ٌءدهاشم زا مایا هرت تخب

 تسواقهو تابث بات هک تسناد یوج و درک هنیاعم دوخ هابت لاح

 لقع ٌهقیرط زا بولطم هب لوصو قبرط و نوزنا وا تقاط لعوح زا

 رد رگید یدنچ و دنیزگ فثوت نبزا دعب رگا و تما نوریب یار و

 کاخ هنشذگ بآ زا بأام ترصن جاوفا بیرقفء دنیشنب یدناچ

 و یاب دونج بولغم مرجا تخاب دنهاوخ شراکزور قرف رب رابدا

 شیوخرثم ر عام ار رگن یرم هوکو هابن رارخ رب لد هنشگیهاکان

 یدناچ زا و داد یبمز رس نآ نابز رمب اچْنلا و لموت رارق هدیشیدنا



( ۱۷۶ ) 

 یهررک جنب و رگن يرس تیاو دح ره هک لات هناک هب هدرک جوک

 نادیمر زا دعب هک روکذم رادنیسز مادرم دیزگ لزنم فر اتوم ۳1

 نآ و دندروخرب واب هدیسر اجن] دوب هدانسرف ار ابن] سادیناوهب

  هدش يگاررا قیرط نومنهر ار یگتشگرس و تربح یار یارگهر

 نابز رم دیسر رگن یرس لزنم رابچ؛ نوچ و هندروآ رد ناتسهوکب
 یرصدخم ۹ سس تیاو تفگ و دشآ یفالم واب هدمآ دوخ انا

 روبع هار اذیعم و هرادن تم امش اب هک يرکشل شیاچفگ و تس)

 هادس دیراد اجاب یدوب لیم رگا تسبن باود رگید و لیف و پمس)

 دین ارگن یرسب نارکون زا یدودعمو لایع و لم) اب هدرک تصخر ار

 ندآرب زا دعب روچ ناخ رداپب هب بطاخ*تگرب یفاب تقو ییرد و

 زین شمشچ کیو تشاد یعلپم تذوک :دش رامیب داب] هلا زا

 تسصخر رزا دوب تاوما لخاد ةقيقعلا یف هننر راک زا هضراع بیس

 جاورا فباقب نا سمآ رب نانسهوک نایم زا نوج و دش |دج هنفرگ

 دوب نیا دش عنار هوکش یب نامیلس زا هک یباوصان یاهرک زا و دری

 ربجنز و دبق اب هانگیب مولظم یدیس هک ار هنیدن ٌةنگرپ یرورک هک

 یدعت و ملظ عاونا شوخلسد تناپ رکذ قبس هچنانچ دوب هارمه

 یاوغاب نانحهوک نبرد دوب هنشگ سوماذ و ضرع کنه درومو

 قحان و اج» هشیدنا صنان درخ یاونف و هشیپ ضرغ مدرم ضعب

 دبنادرگ دوخ لاکنو یزخ ًةميمض آ لاب و وزا و دینامر لدقب

 هکرابدا و لومخ ٌةلوغیپ نارد تمافا زور تشه و تفه زادعب هصقلا

 رگنیرس تمیزع باکترا رد و دومنیم راک ةراچ رد تروشم و شاگنک
 نارکون نوج دوب ددرثم و رکفنم تفگبم اجل | نابزرم هک يناونمب
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 نسحو لاح دوببب زا هک هرزپ لطاب لهاج نآ مدرم و هوکش یب راد

 تقانر کرت و تفرافم راینخا رد دوخ تیربخ هنشگ ددمون شلآم

 لوجو ببسب ناتسهوک نیرد و دننشاد یدش ادج و دارا و ِ# وا

 نیا دوب ابنآ تسد رد اهرد ر ایهار هک شمدرم و اجن [رادنیمز
 ناتسدمه و قفتم رگیدکب اب درر] دننهناوت یمن لعغب هوق زا هدارا

 هنشاد زاب رگن یرس تمیزع زا اررا هک دندید یریلصم ینج هدش

 دنرا رب لالض بعش و رفک خاوید ناژا ریبدت سح و لدح فثئاطاب

 دنناوتينادج هار یهحازم و یعنامیب نانمودنه عبسو یدمز رد ات

 ةک دندومن وا ناشن رطاخ هدرک قافت) نارادرم و اهدمع اذپل دومیپ

 فالخ هبوگیم رب رد موب نآ نابزرم هک یناونعبرگن یرسب نتفر
 یهاشداب رکاسع نوچ هکنیرد رما حالص و تسا طاینحا و مزح نبئ]

 روبع بآ زا بوص یییاب ندمآ و گنگ راذک زا ام نناساخرب ببسپ
 تسدن هار دس یسک لعفلاب و دنتساخرب ابرد فرط نازا هدرگن

 مک تعحارم دا هلا تعمسب هنوز میا هدرما هک هر نامیب اجایزا

 ععلق مساق دیس بناج زا یطخ کیرعل و بیفرت دبزم تبجب و

 میظءیرکشل اب عاجش هکنآ شنومضم هندومن واب هننخاس دانآ ملا راد

 هک تسا ییارغپب دمریم بیرقنع ه دش بوهنیا هجونم *اکنب زا

 لاححالص هچنآ هدومن قافت) مهاب و دیئآ داب] هلا هب هنشگرب مه امش

 نآ راک زا رود تامدقم نیربانب دیروآ لعفب دشاب رطاخ زوکرمو

 بوصب تدراعم دارا مزج و رگ یرس تمیزع خیدف راکزور ةنشگرب

 زا یخرب و تماوخ رذع ار نانتسهوک نآ رادنیمز هدومن دابآ هلا

 هک یهارب اجنازا »داد راب لیف ریجاز کی اب تالآ عصرم ررهاوج
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 حالص تج: ۸٩ شمدرم ددسر هذیدن هب نوج و تشگرب دوی هلمآ

 یم تصرف و تقو راظنتا ار ندش |دج هدرک هدطوت یا دوخ راک

 هلرک يئادج رد عورش ينيزگ تهفانع و ينيب تبتاع زا دندیشک

 شیب هدش ناشی رپ و قرفتم رثکا «هنآ ات تر يفرطب یسکره

 . نانوچ دندوب ندش ك رگف رد زین اهن[ و دنامن وا اب راوس دصقهژا

 . وژاراگزور و تخب هک تسنادو دید لاونمربرب لاح لاکن هیت ٌهنشگرس

 هاب]۶/) هب لیلفعمج نآ اب و هنفات خر شرازا لابقا و تداعسو هنشگرب

 تمیزع نیاتفانر رد زین ارابنآو دیسر دناوتیمندوب وا دصق ٌهبجو هک ۰

 بعر بولغم و یماعان و سای درومیگزانب دیدیمن هارمه اج همه ات

 مزع هراب رگد هدش نامیشپ ناتسهوکندم] ربزا و تشگیگهیمارس و

 هدومن چوک هک نآ حابع دید باوص نیربانب درک رگن یرس نر
 هدیزگ تفراقم رثکا زید هدنام يئاب مدرم زا دش هوک تمس هجوم

 ردارب دمح| دبم و یفاحول رداهب و یزابذ جات و یشاک دسا یاوس

 ۱ دصرد ببرث یگمه هک یدودعمو وا ٌةکوک هاش دمع"و هراب معاف دیس

 تاج اخراک زا يخرب و دندرکن یهارمه وااب شمدرم زا دندوبراوس

 رابدا لوزن هدرک یط هورک تفه زورنآ و دنامزین شباود و نالیف و

 اچناب یگزاتنارد هدش ررقم وا لوبت هب دابآ دارم هک ناخمساق و دومن

 دوخ هادس اب هوک ادم زا هرزپ نالطب 5 ندم] رب زا دعب و دوب هندر

 رس نا رارفربخ نوچ هدیدرگ هنیدن هجوئموا هاررس یتفرگ دصقب

 مین هدرک راغلیا دینش رگن یرس بئاج# راب مود رابدا تشد هنگ

 اجل] و دیسر هذیدن هب دوب »دومن رارف هوک بناج# وا شزور هک یبش

 هیدرگ شیپ هد ور تمیداع هب نآ بذداع دب ه ثرکد گذرد زر فتوت
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 نایم رادجوف ناخ رفنضغ و راودره راد هناهت .ناخنعجش دیم و

 هندوب هنشذگ گنگ بآ زا را هار رس یتنرگ دصقب زین ابنآ هک باود

 هردت تلودیب نآ یوچ هنننانش را یپ رد هدیسر ناخ مساف بقاءنم

 لامکرد هدش ناساره و فاخ دینش هرهاق جاوفا بئاعت ربخ رتخا

 عوهجزور نبرد و دومن رارف دصد وب هک یاج زا بارطفا و تشحو

 لالثخا یاب وا لاح نوچ دندوب هدرک یهارمه اجیا ات هک یمدرم

 هدومن تفافر کلرت يشيدنا باوص زا دندید لاونم سیدب شلان و

 هحرژ یماکان و نامرح تشد یشحو یو دزدومدپ تثرافغم هار

 ناردهک یفرشا و تالآ عصرم و رهاوج زا ژراپ و نایگدرپ زا یدنچ و

 هدقهولوخ کوک هاش دمعاب هدش|درپ تدرگتسناوت هارمه یگمیم ارم

 مدرم ژا یدنج تلادب و هیدرگ يگرارآ یداو یارگهر رگپد روس

 زا هد ادک ر فراعنم هار دندوب وا هارمه یربهر ت.مج) 5 رادنبمژ

 هددسر رگن یرس هوکیلب زور دنچزا دعب و دش رگنیرس هجونم هاریپ

 داد یاج دوخ تیلو رد و درب :وک یالابب |روا هوزپ تلالض رادنیهز

 » تفای دهاوخ شرازگ دوخ لعم رد شااح ماجاارس و

 ًامشر راگرور ٌةتشگرب نآ لاوحا زا یلامج«نوچ
 ةماخ موفرمرابدا تشد هنشگرس نآ تشذگرسزا
 ۳ ماثرا عیآدب کلک نونکا ۳ رایت عباتو

 ماجرف هلیهوکن هوکش یب رد لاح زا ییلمج*

 نیاهنیم مالک دیمن باج هب وا لوصو زا دعب
 ةنطلسلا راد رهاظب لاوش مهدزارد مایا هریت تخب هدیسر نآ

۳ 
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 وام مهدرابچ و دومن رابد) لوزن شخ* ضیف غاب رد روه)

 ۱ اچناز) مهدفه دم] ورف دوخ لزنم رد هدش رهش لخاد روکدم

 درتسگ تساق) طاسب يهاشداب تارامع رد" هدرک لقن هعلقب

 زا هک ناخ تریغ دیسب هاباربکا ةعالخا| رقنسم زا رارف منه و

 1 رگشلماچارسٍب هک دوب هشون تشاد مایق هدوصنا تصوکع# وا لدق

 تانک و فتارطاب زین دوخ و دشوکب دداوت هکندنچ هناخبوت مژاول و

 . تفطالمیامان تماامدسا زیخ رکشل عبسو ٌهبوصن[یحاون و دودح و

 زا ار موبزرم نآ هاپس هدانسرف ناسح| و ثیاعر ٌ؟دعو رب ینبم زیما

 و نارادندمز یارب رو دوب هدرک لوخ یرکون تسیغرت هلیبف و موف ره

 عاطناب عومجم هک هبتانرکبب و نانلمو باجأب نایکموک و نارادجوف

 بت لو جی :# توعد فن بناجب ن کیدزن زا /

 9 تسو دوب 1 تاچناخراک 9 0 و هداخ ین

 تش)د حونفم ناذگمه یوررب شهد و داد باوبا هدوشک ریذبت و

 ةیهترب تمهودخد رپ شیوخ ربا لاح حالصا و رگشل و هادس عمجت و

 بصنمو رفاو یاهرز غیردیب وچو تشاهگ ماقننا و کرادت بابسا

 ًةظحالمیب ر دادیممدرمب رایسب تعلخ و حالص و پسا و هدمعیاه

 ی ماددب بسانمان یابی داطخ) 0 ناریکو ی و تسدارل

 ِ 1 ۰ ۰ مس ۰ 3 ۰ ۰

 یعلشداب یاهدنبزر و دددم| مهارد راوم رازه تسدب بیر ینهرف
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 هدش هدفیرف ماعنا و ثلامتساب ماخ عمط و ينيب ةانوک زا یعهجزین

 دوب یومج نانسهوک رادنیمز پورجار هجار هامج نازا دندیورگ اب

 ینقو رد لاکس تموصخ آب لابقارکاسع يئار] فم زا لبق هک
 ناسرف رورپ تعهافس نآ کیرعب هاسف و هننف شبیج ٌهیهت تپجب هک

 رداصرود و کیدزن زا رکشا ارس و ارم) عیمج بلطب ترض -یلعا

 بجومب وا و دندوب هنشاد باط ةفالخا| رقتسمد زین اروا یوب هدش

 رد و ددسرن گنج» ادب نرگ تفالخ باذح هجوم نرطو ژا بلط برق

 شیب تمیالم و تانطامب و دروخ رب ودب یلهد ر دنهرح ییبام

 و ماخ یاهدیماب هدش شهار دم شیدنا لطاب نآ شیپ زا

 ناخ رجاخ رگیو و تشگرب روهالب هدیزگ وا تفافر مامتان یاهعمط

 نفبرفباجمپ«ٍو بام نارسخ نآ بیس .ر زا نعبهک بانشوخو هرهب رادجوف

 تمهافس یاضذقمب هنسنا دن نابز زا اردوخ دوسو دش وا تلامنئس| نوسف)

 یاماسو رز و هدازخ روفو ٌطساوب روهال رد هصقلا توپ واب ينادان و

 دوزفا ی هوکش ی ازاد رادنعا ر فکوشا ناوطسازررب زر رک ایه
 زا دنج کی رگآ هک دوب هذخ# رادنپ گید رد راک زا رود سوه سیا د

 ربرس رب سولج باکثرا دبای تلمم تاوص ماربب رکاسع دورو بیبذ
 ما هدومن دندوب هدادن واب ریدقت ةناخ اطع زا نآ یگنسیاش هک

 و یاوغا رد هراومه لاوحا نا لالخ رد و ددنب شیوخ رب تاطلم

 دوب وا تداع ءعلاذج هدیشوک لالج هاگراب نانیئون و اهدمع لالفا

 لائسرفیم کبربب زیگنا هننف زبمآ تیاوغ یاپمان تلامنسا ۸دقخ

 شیوخ ناطرا رد 5 ینانویجار و تاجاوص یررساب سینعمه و

 تب ولاخ« , یانکرس تکی جت رب ل.هنشم ازفا شروش طوطخ دژ دوب
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 نفر منه هک نیعفج ربغب و .تشوکیت ییلا هکر اب ةدیزگرب ناب

 هدشاذگ ط با | رانک رد ناخ دّواد اب تفای شرازگ هعلانج روماب

 و9وج یابد چوت ابرکید راومرازه تو راهچ زوچلاب لوصر زا تمیز دوب
 ار نولث رذگ هک دندوب هدانسرف بآ نآ رانکب هناخبوت بابسا رثاس و

 دیشروخ تایار هجوت ربخ عامنس) زا دعب و دنهد ماکعلم| دیاب هناذج

 ناخ تزع دیس اب زین ار رگید يعمج يگزانب باج بوصب بات

 :دانمرف رهرر رذگ ثمسب دوخ ناو رگید و گیب بحاصم و
 نالذخ مایا ءلدبم زا دوب هدرک یبعت اهرکشل بآ نآرانک رو اچ! اج

 عاجشان اب دش رارف یمدا و .یارگهر داباربکا ةفااخ ارقنسم زا هک رابدا و

 ژوفه دوب را هاسفا و نیک دز لد و دانع شیح ةدروخ تسکش هک

 هعلاصم رد تعلصم و ترورض مکع» هدرکن دوخ لاح لالفخا ربخ

 بولسا ربوزت بیتاکم :دررآ نایمرد ماينلاو ینسود فرح و هدز

 دوب هنشون تالاوم و تاخاوم راپظاب رعشم و تااح تیفیک رب ینبم

 یئارآ هپس و يشكرعشل فبلعت و هلاگنب زا تکرح بیفرت ار وا و

 نوج هک دوب هنخاس ررقم هدومن یناشک روشک گدزوا بیز نیا اب

 زینوا دزادرپ داسف و شروشب هدرک هنتف بابس| هیت باجاپرد دوخ

 قیثاوم و .دورع بتارم و دزارفا دابآ هلا هب تمیزع یاول هلانب زا

 و لاع* ضرفرب مارم لوصح زا دعب هک هدررآ نایمرد نامیاب دکوم

 نوسنا هنانج دیامن تمسق تاواسهب را اب لام و کلم ماخ روصت

 *درک رثا ون نارسخ "نارد لاکس هب شیدنا هننف نآ بیرف و دیک

 و تات شیوخ دح زا اپ یرثخ) هنشدگر پ و یرس هدایز زا

 5 لدد دود اه ایاهاز تکر گه و هددهوگن رادرک نآ یازس
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 هک نانچه* داد لاوز و انن هاب لابقا و تمشح و لآم و کلم
 ۰ دیدرگ دهاوخ راکت خنو4 کاک دز مقر شیوخ لعم رد

 لاوحا ياهيگنرط و روما ببارغزا و

 ةکنآر وعش ز شنادرهوج ًرهب یب نآ

 تامدقم نامامو زینس و تگنج بابما ماجلا رسرد رهاظب هچرگا

 هرهاق شویج تم ةمدم هک اجنازا یکیل دیشوکیم راکیپ و دربن

 و بعر ناطلس بولغم ,شنطاب هدرک رک را دز تشهد لد رد
 تقاط ٌهلصوح زا نویامه رکاسع ٌهلباقم و هبراعم و دوب هنشگ ساره

 بناجب نفنر و رارف ٌةيعاد شرطاخ زوکرم دیدیم نوزفا شیوخ

 راب و ينشك زا دن تمیزع یا بابس| ٌهبهث و دوب راعدنق و نانلم

 ةک تفگیم شیوخ نامرعم ر ناکیدزنب و دومنیم نآ هریغ و رادرب

 . نآ دربن درم و تسین راعش ترصف ویدخ اب راکیپ و مزر بات ارم

 مزر د تزرابم فرط یم اب یرگیدرگا مسین لابقا صرع راوسرش
 نوچ منشگیم ارا فص :دابن لد لانق و برح رب دوب یم یئامزآ

 لطاب رهوجم# یآ هک دنندایرد هدومن سرفت ار ينعم نیا مدرم رثکا

 و واج بکاوم هاکره و درادن رارف و تابث مزع هنخابرد لد و تارج

 رازراک و برح رب مادفا یب هزارفا شلاصینساب هجوت تبار لالج

 ۷ هننرگ رب روزا ددما دنویپ تاذگ دهاوخ رارف يداوب مدت

 یاهشیدنا و دسان تالابخ# هک پورجار هجار «چانچ دندرک یئادج

 تایار هجوت ربخ عامتسا زا دعب دوب هدیزگ یوهارمه و تنافر یهار

 عاضوا زا لالثتسا و تابث يو» ۹1 تمدایرد نوج باج) هد تابلاع
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 واو دش دهاوخ رارف یاو یارگهر بیرقنع و دیآ یمن لس هب نآ

 و یطوم هنشگ باقر کلام ویدخ باتع و رهق ٌةمرع رد شب هلیبق اب

 هنر طیب هکنيا هنابیب تفر دهاوخ اف دابب شمومان و لام

 دیامن رب و موب نآ نارادنیهژ بولق تلاملسا و - زکشل و هاپس ماجنارس

 رد ار دوخ لیکو و رهپ تعاصم رباذب و دش ادج هنفرگ تصخر

 تعضاوم ربانب زین رسپ زور هفچ زا دعب و تمالدگ وا شیپ روها

 و دومیپ تقرافم هار هدمآر بروها زا یبش مین تشاد ردپ اب هک
 شزراذگ هچلانج *رهاق دونج اب ناخ رداهب و ناخ ءللا لیلخ نوچ

 ترضح لاوزیب لابقا یراکددم و یبلا فاطلا ينومنهرب تفای

 ةوکشیب اراد دندومن روبع میلنس بآ زا ينامآ و تلوپهب یهاشنوش
 نولت رذگ زا هک دوخ رکشل نابع) و نارادرسب ربخ نیا عامتسا زا دعب

 هنیامن فثوت روپ:اطلس رد هک تشون هندوب هنساخ رب اهرذگ رگید و

 نولت رذگ زا دشروگذم هچناذج یزا لبق یدنچ هک ار ناخ دواد و

 ه دانسرف هادپ بآ راذعب روا زا رگید ین یفوج اب دوب هدعجلط شبوخ هزن

 بآ زا یتشذگرد تعلصم رگا جن[ ندیسر زا سپ هک دون ررقم

 فرط نآر کشل اب و درذگب بآ زا دناد بم رفظ دونجاب هبراعم و

 تفنوت .بآ یرر درد الاو دیامن مایق هعدادم و هبراعمب هدش اچکی

 طحض رد رودقملا ینح و دبلط فرط یاب زین ار اه رکشل نآ :دومن

 اروا و دشاب لاتق و لادج دعنسم هدیشوک بآ یور نیا ماکعس) و

 و تعرس ماذج رب ناخ راد نوچ دشخب اینک اح تعدقح زا

 تدنک و تعفهک :زب يغبنيامك هدیسر لاو دنبوگ رذگب لاچعنم)



 ( ۱۸۳ ر

 بآ یدز نآ زا ار اهرکشل تسا نوزنا دا تقاط گزادنا زا نویامه

 نیرباذب تشون هوکش یب ارادب لاح تقیقح :دیبلط فرط نیاب

 رعشلرثکا اب ار دروخ رسپ هوش یبربپ- هوژپ لطاب شیدنا هابت نآ

 هک هانمرف لاودنبوگ رذگب ناک دواد بقاعتم دوب وا اب هک هناخوق و

 نبرد هاوخ تعیاضقف قنورب و ددرگ قتعلم رابد) دونچ آب

 هدنشگ ازآ فص لالج و هاج رکاسء اب فرط نا رد هاوخ و بآ فرط

 دهاوخ شراذگ بیرقنع لاوحا یا همه و دزادرپ لانت و هعنادمب

 اشکناپج تیار هچمام هدعق یذ مجلپ و تسیب هلمجلاب تفای

 هاشنیش لوزن ضین زا رهرر رذگ هدنگد) چلنس بآ راذکب دورو لظ

 هعقاو زا دعب هک هگنس تنوسج هجاراپم و دش ریذپ تفارش ریگ ملاع

 رد ریصقت و تلذ نا زا دوب هننر شیوخ نطو روپهدوجب ییجآ

 یقیاربپ ایا ریکا یو عونو زا سپ و دوب ریوشت و لاعفنا باج>

 سامنلاب داهن تصوصخ هوکش یبب اراد دانع راخ زا تتطلس رازلگ

 تم وا اب هک هگنسدج هجار لذم هاینب رپچم هاگراب نانیئوث و اهدمع

 زب مهر شوپ مرح یشخ: اطخ ویدخ تش)۵ تمبارف

 زا دعب را دندوب هنشذگ رد شتاربصقت زا هدیشکرا مثْام و تاز ٌهعفص

 نیرد و دوب هدیدرگ الو ةدس لیبقت مزاع ازف ناج ةدزم یریا ندینش

 و یگدنب و زج رس زا هدش زئاف سوبنانسآ تلودب هتسجخ لزنم
 دصناپ و دوس تیدوبع ندمز رب تلجخ نیبج يگدنگلارس و تمادن
 شبک تررم نافاخ دینارذگ ردن لیبس رب هبپرر رازه رد و یفرش)

 لجب لیزم لیف ریجنز کیو صاخ تعلخ تمحرمب اروا راعش لبخفت

 شزاون اهبنارگ عصرم رهشمش و لین دام اب هرقن زا- و تفغب رز



( ۰:۱۴ "] 

 ناخ با تشاد 29 رع زا نوچ و فندروآرب ریصقتربوشت زا هدومن

 ی مینغ جاو وب هتسویپ حوضوب سیلچ اردو ,دخو تمئاع مدنغ ماوفا هک دیب هئس ِ

 دنا هدمآ مهارف راث| یزوریف دونج اب راکیپ و هعفادم دصقپ هک هایب بآ

 " رابد) برح ناب هدمآروهازا هوکش یباراب نارادرسر گید اب ناخ دوعواد و

 ناشیاب هزات ةناخبوت و رگید یرکشل اب مه هوکش یب رپ و هنمویپ
 بیرشنع هثرک روه) زا ندمارب مزع زین دوخ:وکشیباراد و هدش قلم

 هجار ندئ] شناد سیب رود ؛اشنپش نیربانب تسویپ دهاوخ اپناب

 کموکب لاطبا ر ناربلد زا رگید یثوج اب ار ناخریلد و هگنسبج

 زدن ر شتاریم ناخلکش فم تشاد ماقم رهرر رد ماصنعا رفظ

 هننخاسترصن شبجنآ ًةمیمض هدومن تصخر زوسیمشد ٌهناخبوت اب

 لیلخ هب عاطم ينيگ غیل رپ هناهاشداب طابتحا و مزح یاضتقمب و

 دورو رغظ دونج يا ندیسر ات هک هدشن رداص ناخ رداپب و ناخ هللا

 رکاسعتدع و تدع هک ناشی|لوصر زا دعب هدیزگف قوت دنشاب هکاجره

 عند هجونم مامت تردق و تکوذب دریذپ شيازفا ناشن يزوريف

 * دندرگ ماجرف دب یداعا لاصبتما و

 هل لیذلخ رکشا عناوم زا يلمج ماقم یاضنتا مگع+ نونکا

 نارد هنشگ رکن قیاقح کلک موقرم ناخ ردابب و ناخ

 لابقا يگنرين و هرعش یب اراد رک لآم تیفیک یمض

 ۱1۳ ۱ و و ریاخ یتیک اوری
 نددنارذگ و مس یابرد زا روبع دعب شیکصالخا ناخود 3

ر نازا هدعقب مرد و تسدپ با زا هرات جاوفا ماه
 درک جوک ابرد یر



۲ 

 یامنلا نود و دندیزگل زفم نوهار هنگ ؟رب لامعا ارزی عضوم راد.

 تج#مه ی ددم لوصو راظنناب مهدندوب هدرک تنالخ هاگشیپ زا کموک

 ی 3 نفی و دزدرزگ تمات) ابد زور رد يداعا لاح قیفعت

 و مزح مسارم تسیاعر ربانب و دندومن لوزن هرهشون عضوم زد هدرک .چوک

 اکیشکتمج) اهلاجروص تسیرادرس و يرگعاپ» مژاول زا هک طابتحا

 و دندیزرر مای يرادربخ مزاواب هدومن مدسقت رکسعم رود رب رکشل

 زاذگ راوشد یاهدنک بآ و رایسب زارفو بشن شیپ لزنم یوچ

 زا يعمج هوبن رسیم ينامأب نزا روصنم رکشل روبع هک تشلاد
 رگید زور تمسرج نفزا دژژاس راومه ر دار ۳۹1 دا لادسرف رتشدپ نآ !رادلیپ

 ژا درپی رفظ دونج دوب هدش هنخاس هار 45 منفه ۲ تنبجقف هدرک ماقس

 ندیسر ات و دندرک لوزن ۰ گنراس «دگ عضوم رد هدومن جوک ةرهشود

 هگنسح هجار می و تر هداد تساتا رارف اف] بقع زا کموک

 روصنم رکاسع ترهاظم و دادماد تدالخ هگشدپ ز ۱ هک ناخ ربلد و

 دندش قحلع مالعا یژرریف شدج نآب ماقم نارد دندوب هدش یدعم

 قیقع تبج! رث) رفظ رکشا رگید زور ود زین ابنآ لوصو زا دعب و
 نایپذمریرقت زا و دندیزگ تساقا فلاخ دونج لاح فاشکتسا و

 اوکش یباراد هک دیدرگ ناهاوخنلرد ژورفا هعماس نینچ یپ هدنخرف

 یاپ دوب هنخاب لد رثآام نودرگرکاسع توطس زا هک تخب هدیمر

 لدبم راوف مزعب راکیپ و دربن ٌةيءاد هدنریذپ شزغل شرارف و تابث
 هارد بآ راذکب لانق و هعفادم دصتب هک ار هوکش یب رپدم و ثخاس

 روچااب عضوم رد ( ن ) ٩
۲ 



( ۱۸۷ ) 
 زا هدعف ید مد و تسیبآ هددنا درگ رب مامت لیچعتب دوب :۵ادسرف

 اب ار ناخ دّواد و دش نادر نادلم بناج؛ هنسب رابدا تخر روها

 فتوتبآ راذک رد یزور دنچ هک دومنررقم شیوخ هاپ» زا ,یخرب
 ثوعصم دونج لوصر برف زا دعب هدرک قرغ و هدخوس ار اپدنشک 5 دیزگ

 رورپ صالخا شیک تدیقع یاهدنب ددنودپ واب بتاعنم هنعاخرب

 نیا تقبقح هنشگ رررسم و جم رذا ترسم دم سیا عامتساپ

 لابقا یاه يگنرين  یدزیا تردق یاهیراک فرگشزا هک ار همدقم
 دننشا۵د لالج هاگراب ضورعم دوب یدمرس تاددنات رورپ تمسد نیا

 ندیسر ات هک دندانسرف لاودنبوگب لیجتت لیبم رب ار یغعمج و

 عضاوم و يحاوف و فارطا رد هک یاهینشک بام ترصن شویم

 یارادنیمز تلالدب دشاب هدناسملاس یداعا فاتا و عییضت زا بآ الاب

 دنشاب هدرک قرغ بآ ر۵ نافلاذم «جنآ و دنیامن عمج موب و تربت 7

 روهظب مات ماماها و دجرسج نسب رد هدروآ رب صعت >ا ی

 رهاط هک دندومن ررقم ییب تعلصم یار یاضنتاب و هننامر

 نارغآ رمز و گیب راوسهش ورغآ يلق ماما و تگیب يروناب ناخ

 هزاسر روهالب ار دوخ لیچعت مانج رب هدش هنارر رتشپ القنم مسرپ

 :دنام بقع شننارون و هعمت و هوکشیب اراد لوما و ایشا زا هچره و
 روصنم بکوم "لوصو ان زین و دسر واب +5 دئر|ذگن هدش عنام دشاب

 ةدلب زا دوب یربما و مکاح دوجو زا يلاخ هک ,روها ةنطلهلا رادپ

 اب ناخ رهاط دیامن نبعن ناسراح و لاوتوک هدوب راد ربخ روکذم

 ةنطلساارادب هچک) یف مشش هتشگ ناور لاجعع) حانج رب ناهارمه
 زوک ۵م ارم مواد هدصقا| تخ)در,د رپهش یرادربخ و طبضب و ددسر روها



) ۰ ۲۵ [( 

 رکاصع نر عومج* 5در جوک رد حالص هرهاف دونح نارادرس و نارمه

 جوک مامت یگنمیاش و گزوت و یعامنجا تادته هب رثأم یزوریغ

 هام اتش دندومدپ یم هیعب تداسم ژور ره هک لزنمينپ هب و دندرک

 دیدرگ هاذپ رفظ دوذح مادخ برضم های یابرد یهورک میت روکذم

 درک تافالم هگنسیچ هجارب هدبسر ینطو زا پورحار هجار زور نبرد و

 وغع عیغش ار ودره و دروخ رب ناخ هللا لیلخ: هدم] هجار هارمه و

 رذع و شخ-.اطخ ویدخ تسدخر د شیوخ مثاسیفص لیمو و مئارج

 یزررید 9 ترصن سشیج ٌهمیمض 5 ددسز هداخبوت اب ناخنکش فیس

 روصتم رکاسع مایخ برضم روه) تشطلسلا راد رهاظ روکذم هام ممد

 دندشینالم ناخ هال لیلخ» هدمآ تنطاسل) راد نایدصتم و دیدرگ

 تایار هجوت ربخ عامنسا زا دعب هوکش یب |راد هک هندومن ریرغت و

 لاودنب وگب تمیزع یاب تنای شراذگ هچنانچ ار هوکش یبریپچ
 دیا رب گکنح مزعب بذاعدم زین دوح هک تشاد ددار) و ثوب ؟دانشرف

 اضف تسد 5 لالجلا وذ ةدیزگ رب نیا لابثا تبیه بیبن رخآ

 تسبانم یاضنقمب و هدخود شنلود تماقرب الیئسا و رغظ تعلخ

 رد لزلزت هنخررفا بعر اب ترصن ةاوکشم زا شترصن غارچ یوبن
 ةداراو یار هدنگف) لاکس دب شیدنا هذغف نآ لالقتسا و تابث یانپ

 دابن رابدا يداوب رر :دومن ممصم رارف تمیزع و داد ریغن شیوخ

 زیغ رقن ر الط و هیبرر و ينرشا زا روهال رثاخذ و نئازخ عیمجا و



( ۱۸۸ ) 

 هعنما صئافناب دوب هدپرر رورک گلی زا هدابز عومج» هک کوکسم

 رثکا و تفرگ .تسناوت هارمه هک یطاشداب تاجناخ رک نماذج) و.

 اهینشک رد ار لامحا رتشیب هقشاد رب هناخبوت تاودا رئاس و اپپوت

 ٌهناور راهدنت نر مزعب هدرک راب باردرب رگید یخرب و تحادنا

 هک هوکش یبرپپم دم[ ب رهش ژا هک ژرر نامه رد و دیدرگ ناذلم

 وب هتشگرب لاچعلسا و تعرس حانجرب لاودنبوگ زا وا بلط بجومپ

 هرپچن ]عضوم رد زور کی و دش لاکن و نلذخ قیرط قیر هنسویپ واب

 یداو یارگهر 8 لر ماقم تسا نانلم دارا زنم دنسخ) 5
 ك

 واب دوب هدنام یبشع رد ک یرکشل اب زید ناخ دواد و دیدرگ يگرارآ

 دادی مدرمب رثار یاهرژ و تشاد هارمه رایسب ٌهنازخ نوج یکدل

 کم 1 ناخ ربلد و ناخ رداهب !ب ناخ «للا لبلخ هک دوب هدش رداص

 رد دندوب وا اب هک ناشن ترصن رکاسع رثاس و ناخ رهاط و ناخلکش

 هاسف دوحو راخ زا تکلمم تحاس هدادد گرد اعم اج نیمار

 لخاد دیدر ةنطلسلا راد رهاظب نوج روکذم ناخ دنیاراپ ۸! شدومآ

 ژورکی و دود لوزن ةرپچت ] هب هدرک جوک عوک: مهد زاپ »هدشن رهش

 ماهص ضعب ماچنارس و تفطلسلا راد روما قسن و مظن تموج+ اجنآ

 هک یمدرم رثاس و هوکنش یب راد يشخآ قداص هجاوخ و درک ماتم

 رابد) و. یگنشگرم یهو یامیپ هلحرم نازا رادزپ تخ:یينامدهرب



(. ۲ 

 لات دزدمآ وا دزد دننشا۵ هاح نانفآ هاکرد یگدنب ةدارا هدش |دح

 هناهاشفرش مراکم و محارم دبوذب ر :ورگ ۳ زدم 7 تددع ندتوف

 و لاح روخرد بسانم بسانم و هدومن تلامتسا و یهدلد

 رگید زور و دانسرف تنالخ هاگنیپ هب درک زیوجت کیره يگنسياش

 « دیدرگ دصقم ٌهناور هدومن چوک اجنازا

 حمال روضح میناوس رپ رعاب مقر قئاقح کلک نونکا

 هک تدرگیم اردپ وریقص سبنج هنخ|درپ روفلا

 نددم]مهارف تموجا اس یابرد رانکب لو زا دعب. اول رفظ ه اشذهش

 لاح ماجنارس قیقعت و بآ زا روصنم بکوم روبع ریبدت و ابیتشک
 یوشد علالع و زوردف تخ- اب ژور تشه تادم بامدب وعشیب راد

 نبرد و دندوب ینارمک و تلود زررفا هرپچ هدرفسگ تماف) طاسب زوس

 تصخر دابآ ناپجهاش ةنالخلا رادب ار هگنس تنرسج هجاراهم مایا

 یبکوم تدزاعم و ماجرف ترصن مهم با ماجا ات هک دندومرف

 تعلخ تیانعب ارو تصخر ماگنه و دشاب اجاارد مالعا یزوریق

 رورک کیک یلاع* ماعذا و دیراورم ٌهفالع اب عصرم رهدهچ و صاخ

 تمحرمب روهتار ساد شیبم و هندوهد شزاون دوب 3 عمج ماد

 ٌةفاضاب ناخ شزاود و تشک یبعم را یهارمهب هدش یهابم پسا

 نایکموک کامرد هنفاپ شزاون راوس رازه یرازه هس بصذمب یدصناپ

 زا ناخ نادرمیلع دلو گیب ؛الا دبع و  دش مظفذم هولام ٌهبوه

 یمان دنلب ناخ يلعجلگ باطخب . ناخ , هل لیلخ رکشل | نایموک

 زاس اب ربشمش تمحرمب هاثرو,! نرکوار هاو ۸گلس ی -مسدک و تاب

 و یههیوخ )لاخ زابناج و هیپرر رازه؛مینپ ماهناب :ناخ روبتر ربانی



( 18۴۰ 2) 

 تمحرمپ هلیدنر نرکپبوس و بیا تیانعب کبر» عهراب روذصم دیه

 نامدخ؛ هننای تعلخ لسردوت هجار و دندیدرگ یهابم لیف

 بورحار هحار ندش ادح تقیقح نوج و هدش " صخرم دوخ

 شندمآ دارا و ریصقت عوتو رب را تمادن و هوکش یب اراد زا

 اروا هناهاشداب تفطاع دیر ترش ضرعب ریظن رپدم 5 دس مالینساپ

 لضنف هاگشیپ زا عاطم ننوج  مکح هذاخاون تعلخ لاسرا تیاذعپ

 زاوم راز»ه هس یرازه هس ۹1 قباس بصامد هک دش رواص عانطما و

 ردابپ دلو روالد هک دیدرگ تدالخ هاکراپ (ضورحم لاک یلاملا راد

 نوچ و دیدرون رد تایح طاسب ةبوص نآ نایکموک زا هایهور ناخ

 تسناوئبم گرتس یاه راک ردصم و گرزب تاسدخ ًاشنم و دوب

 ءاشن ریزگان هک یکلم ریبادت و علاصم یضعب ربانب تشگ

 تلود لایند رپچس صح رد تفونی) ات تسا ینابناپح و تدطلس

 ناب یئامیا نیزا لبت رگن قیاقح کاک هچلانچ دوب سوبع* هاب[

 هنفاپ ماظننا و قاسذنا تفطلس یابلوا شهاوخ قدر رب تلم و

 تفطاء هاشفهش دوب هدناهن روکذم ناخننشد سوبعمرد ینعلصم

 رهوگ جنس تمیق و نارهوگ هزیکاپ رهوج نادردق هک نابربم رورپ
 نجناوخ ودف نآ لاعب یرورپ هدنب و دقفت وترپ دننارهوج بحاص

 و ياد ماقم رد لاضنا و تسرکم ماسد| و تدانع غاوناپ «دذگفا

 عاطم نینیگ غیلرب و دندش زیمآ تیلصم بانع 1 عونو برادت



( 131 ) 

 ةدازهاشداب تداعس جردرهوگ ةدنبات تاودجرب رثخ) ؟دنشخر مانب

 زا ار روکذم ناخ هک دش رداص مظعم دمعم میش هدنخرف رابت الو

 قیا یلزنم رد یاب نیرق تذمیم راهح رد هدروآرب کرا هعلق

 رسب اجن] عبطلاب یلخم لاکشرب مایا یاضقنا ات هک دنهد یلج

 هنهدبماعنا لیبس رب هبوصن] رماع ٌهنازخ زا هدیور رازه هاجنپ و درب

 قناور اروا بسذ يمارگ رابت الاو نآ دوش رداص بلط نامرف هاگره و

 هیون وئرپ ارگ روشذم با لوصو زا دعب و دنزاس تنالخ بانج
 شیپدیناسر ناکم دنلب ناخ نآب هاینم مراکم و هایلج محارم نیا
 لزنمب اروا «داد يکلاپ کی و الط زاس اب پما ود و دنبلط روخ

 روکذم علف کرا سراح هکارس ةج)وخ ناخ رادتعاب و دننک تصخر

 ةیبت و تابرورض ماجنا رس هک تای ذافن زع اریپ ناهج غیلرپ دوب
 رد هنسناد دوخ ماملها و یعس ةدهعب شناممرگید ورفس مزاول

 رادهبوص ناخ ریزوب و دیامن هن تشاذگورف گقدقد وا تش)د وکنو مارنحا

 دقن زا روکذم ناخ هعنما و لاوما یمامت هک دش نامرف سیدناخ

 5؟دلب رد هدش ظدض الاو راکرسب هک ابشا مگید ر تالآ عصرم و رهاوج و

 هک ینثو هدرپس وا یانشامگ فرصنب دوب دوجوم روپناهرپ

 روهناهرب هب و دوش رونرپ روضح اور هابآ تلود زا بلط بجومب

 نامرف و دهد واب هفیرش ٌةصاخ راکرس زا رگید هبیور رازه هاجاپ دسر

 اب هیوب فاطعا و هذیس فاطا|یا دژ م رب لمئشم ناونع تمحرم

 نوچو تنفای لاسرا وا تهج# اببنارگ ٌةصاخ رهدمج و صاخ تعلخ
 یتامدقم عوقو زا دعب ةنثپ راد هبوص ناخهالخاب بطاخم دیرف رف جیش

 هارد اور هدمآ رب هذشپ زا داد یور دابآ ربکا ةفالخلا رقنسم رد هک



(۳ ۳۳-( 

 هدما داب] هلا هب هک دش رداص دابقنالا مژال غیلرب دوب ةنشگ هاعلاممآ

 يناخهالخا باطخ هک توجابزا و دشاب نارودناخ نایکموک لس رو

 ماشنحل تاطخب دیرف 3 و ذوب هدش ثمحرم يگشيوخ دمحاب

 ازآ,لاع یار یاضتتاب هک ههعبذ مجاب تخودنا زابنما زع یناخ

 دوب هنگ اشک اچ ته داهن لئبپ ریلئس تآ ژا روجع تمیزع

 ینئافس وچ و دننشذگ روئذم با زا يتهراش یزوریف هاشنرش

 هک دندومرف مکح تشادن رسج یتسب تیحالص هوب هد[ مهارف هک

 هک انازا ر دنرذگب يتشکي ات دنیامن تمسقرثا رفظ رکشل رب ار ابنآ
 رد زج بایاپ مدع و ينفشک تل رباذب تاپ :] ترصن بکوم روبع

 رکذل و ودرا عومج« تشذگ ات هک شر رقم دوبن رسیم زرر دنچ ضرع
 هیارلج دژیامرف تماقا تلودب تا فرطنارد بار کلام ویدخ

 نیرد و دوب زردنا ضین فرا لرزف زا بآ یورتآ زور هدزای تدم
 ٌهنگرپ یراد ریگاجا نکد ًةبوص نایکسوک زا یوفص ناطلس ازریم مایا

 بهاوم بایماک ماعنا لیدس رب هدگ اروج ٌهنکرپ تمحرمب و ینوماهد

 هدیسر دابآربک| ةنالخا رقنسم زا ناخ داقنع) و هیدرگ هناهاشنپش

 هیاضا و لصا ژا و دوس تیدوبع نیمز رب ناقنعا و صالخا ییبچ

 و راوس ددنشه یدصناپ و رازه ود بصنمپ هداه هگنس تنوگرب

 شردپ تنای شراذگ هعنانج هک روپتار هگنس مار هلو هگنم ریش

 ترش لابتا دوفج نادهاجم غبت مدزا هوش یب راد گنج رد

 ,و دندش شزاون دروم راوس رازه یرازه بصنمب دوب هدیشچ کاله

  ةضرع افو هکرعم ناردشردپ زین وا هک روک مار ویس هجار دلو لمجروس



) ۱٩۳ 

 دصود یرازه بصنمب هناضا و لصا زا گبب تردغ و راوس دصنشه

 بدع| تی ادعب کیره کگزوت ربم میهارب| ریم و ناخ یلگنم و راوس

 راک داب و دندپثر گ یهابم تمعلخ تهحرم) زوبدار هک بور و

 باطخب دوب هدش رومان یناخ گیب دمح) باطخ» یزا لبت هک

 ارس هجاوخ ناخ رابنع) بصنم و تشگ زودنا تداعس یناخ دوعسم

 راوس دصود یرازه هناضا و لما زا دابا تارد کرا ٌةعلق سرا

 ندبج هدیسر دابآ ربکا ةفالخلارقنسم زا ناخ داققع| و دیدرگ ررقم

 هجار ۹1 ثریسر ترشا اضرع) و لوم تی دوبع سدمژ داشفعا و

 ُِ کنج رد هوکشیب نامیلس یهارمبب ۳۹1 روکسادلهذیب هحار دلو اِ

 ةیلاعم یترج) ۱ سرانب رد و ثوب هدنادرب يراک یاپمخز عاچشاز

 شرازآ رد ینقخ هلمعل) 3 ۳۹1 تاخوا سرد « دومذ فذوت لوخ

 مکح تسا هددسر ارپنمپ هفشگ )او ؟دس مادنسا مزاع دوب هدش لصاح

 تدواعم دابآ ربکاب هک دش رداص تفطاع هاگشدپ زا عاطم ناپج

 ؟دازهاشدابتسدخ رد باجا شروپ زا لالج تایارینشگربات هدومن

 یرفشاک گیب لاعشوخ و دشاب ناطلس دمعم رابت الاو ردقیلاع ۵5

 یهد یاطع و هبپور رازبجاب هنایلاسب دوب :درک ينيشن هشوگرایتخا

 دیس نوح و دلش ب ادماک باب لاعم زا شاعم ددم هحو رد دن

 هدیدرگ موفرم دوخ لعم رد هچنانج هراب نابج ناخ دیس هاو رفظم

 ناخ داشب فنورع» ن ۴ |نیاعایش تود هدش رومان ی زاینع ییش باطخب

 هک ناخلفاع و تشگ زانمم يناخلوفم باطخب لباک علف سراح

 هدرذا ( ي ۲ )

0 ۲ 



( 1۱9۴ ) 0 

 ۱ تهراع*# ضیوغدب دوب قلعفم واپ دابا ثحاود رهش راصح تسارح

 ۱ ارس ةحاوخ ناخ رادنع) رفیغت زا |ریپ ضیف ٌهطخ نادابذپ عیفر نصح

 کیبنژیب و راوس دصناپ یدصناپ و رازه بصخءب هداضا و لصا زا و

 ۱ راصح تسارع» ناخلفاع ردیغت ژا دوب نایلک زاد هعلف قیاس هک

 هناضا و لصا زا و يناخ راد هءلف باطخ و ریب تسارک رهش ۳

 روکذم هامیهد دننخودنا یزارنرس راوس دم رامچ یرازهود بصاهپ

 با یرور نارد دیدوگ اهاد یاربپ ترسم نوا دنخرف ددع

 . و تشطلص هاگشیپ ناراکشیپ دوب لالح بکوم ریدپ تنیز هک

 ۱۳۰ نشج طاسب لاثنمل) مزل معح بجومب لابقا

 و اشکلد يمزب و ننللخارفابرپ هام و رپم چراب هاح و تمشح هاگراپ

 گنروآ خرچ رسن| ربم هاشنهش دننخاس برم اریپ برط یسلج#

 تخت رب دربگ یاج گنر هژوریف رپچ- ربرس رب هک باتف] نوچ

 و طاشت یارا حل هدومرف تداعس سولج هداریپ کلف هیاپ دنلب

 هدراذگ دیع زامن تعکرود ثملود هاگلزنم نامه رد و دننشگ ينارسک

 ریذک یعمج زورتفا تنمیم زدر نبرد و دندومن ينابرف مسارم یادا

 زودنا هرب و بایماک زوس هند رورپ تسرد ویدخ محارم ضیف زا
 هچس| ود راوس رازه یرازه ٌهناضاب هگنسجارانار هامج یازا دندیدرگ

 راوس رازه کی راوس رازه شش یرازه"شش بصنمب هچسا هس و
 رورک رد هک یلاح* و تشک تفطاء راظنا عیمطم هپس| هسو هپ-ا رد

 رادهبوص ناغلباپم و دش تمحرم واب ماعنا لیبسرب دوب ن] عمج ماد

 هنفاد شزاون لبف ةداماب لیف و صاخ تعلخ لاسرا تیانعب لباک

 زا شیصنم5 تفاد رارذ هوسا ةس و هدسا ود وا نانببات زا راوس رازه

3 



( 8 ) 

 ةچ-ارد راوم دصناپ و رازه هم راوس رازجا یرازبجنپ هناضا و لما
 ةفالعاب رک انیم هرهدمج یاطعب ربم 2 نابودف ٌلدمع و دشاب ةبسا هم

 هگنس مار رونک و هراقن تیافعب مود يشخ! ناخ دسا و دیراورم

 ناخ صلخ و ملع یاطعب ناخفیم و عصرم یکهدکهد تمحرمب

 راخنا کرات راوس دصناپ یرازه رد بصنءب هفاضا و لما زا

 ٌهناضاب ناخلوغم لباک ٌهبوص یادکموک یارم) یامظع زا و دنتخارفا

 ناخنداعس و راوم رازه هس یدصناپ و رازه هم بصنمب یدصناپ

 و راوع رازه هس یهدصااپ و رازه هس ۹9 یدصناپ هفاضاد

 يرازه هس بصنمب یدصناپ ٌهناضاب یینزغ مکاح ناخ ریشمش

 بصنمب راوس دصناپ ةياضاب ناخ زرابم و راوس دصناپ و رازه ود

 ٌةهوص نایدحا یشخب ناخاباعر و راوس دصناپ و رازه . یرازه رد

 و راوس دصناپ یدصناپ و رازه بصنمب یدصناپ هناضاب روکذس

 یدصناپ هناضاب هبوص نآ  ناردبصنم یشخ) گبب . قاعما

 اجن ناوید بوقعب ریم و راوم دصناپ یمصناپ و رازه بصنمپ

 تیاذعب عومچم و راوس هاجاب و دص یرازه بصنمب هفاضا و لصا زا

 راد هبوص ناخ رکشا و هننخودن| تاهابم ٌةیاسرس تعلخ لاسرا

 زاوس دصناپ یدصناپ ٌةفافاب تعلخ لاسرا تمحرمب ریمشک

 زومام هنفاب یدنلب رس راوس دصااپ و رازه رد یرازه هس بصنمپ

 هرهش ون و ریذپب یيرادجوفب ناخ دیعس و هیآ رونرپ روضعب هک دش

 ناخ مانف و تمدای شزاون بسا و تمعلخ یاطعب هدش یعم

 راوس رازه خیس یرازه رابح بصخمد / نل ۳ ۱(



(( 49 ) 

 هدش ژارفرس پما و تعلخ اکهحرهب ناخیهیلع و تیانعد

 گزون ربم ناخ رایعللا ۳ دننشگ صخرم ناخ علل لدلخ رکشلب

 درک و راوم هبص همی یدصناپ و رزه بصند یدصناپ ٌیاضاب

 1 ژا نومج زادنیمز رهدگنراس و دزدی درگ ؟تمحرم راظدا دروم راوم

 ضیوفنب روکدم ناخ سامدلا بجوم ناخ عللا لیلخ رکشل نایکموک

 تاهادم تمیار ملع تیافعد هدش دنلب رس نومح دوک ماد یرادجوف

 یخرب ییفحهر دیدرگز ارفاوس پسا تمحرهب ناخصالخ| و تخارفا

 رگید و بسانم ٌهفاضاب تاعاوص یارسا و فارطا یاهدمع ژا رگید

 ٌةناضاب سیدناخ راد هبوص ناخ ریزر و دندیدرگ دنلب رس تایاذع

 ناخذکش فص رراوم رازه هس یراز,مجفپ بصفمب راوم رازه یزازه
 دصداپ و رازه یرازه رب بصنمی راوس دصداپ یرازه ٌةفاضاب

 تثج ریمشک یراد هلوصب ناخ دامخعا و دخنخارفا رانا کلرات ژاوس

 ٌةفاضا و تعلخ تیانعب هنشک نیعم ناخ رکشل ربیغت زا ریظن

 تبسانمب ناخنادرمیلع دلو گیب هللا دبع و تنفای شزاون بصنم

 ناهجناخ هبس دلو رونم دیس و یناخ.يلعجاگ باطخب دج باطخ

 ناخریشهتثب بطاغم قیاس " فسوی دهع*و يناخ باطخب هراب

 تدمانهب نیژآ لبف هک دوعسم راکدایو یناخ ربصت باطخ# دوب هدش

 باطخم دوب هلشگ بطاذم ناخ گیب دمحاب شیوخ هج باطخ

 بهشاوم و ایاطع رگید و بصانم ٌفاضاب ترصذ دونج ناژرابم ۲

 زا یهنعب دور رازه 1 دزداپ و دندشگ تعطاء راظنا دروم



 ( )] ٩۲۹۱۲۷

 نایم زا ناغیلادغ مهدزجس دش ماعذ) تنطلس نانسآ ناراکنمدخ

 ماکنه نیرد و دیدرگ تااخ خراب ملا هدصاذ هددسز بیا و۵

 یجعم لمردوت هجار ربیغت زا روپلابید ٌهلئعح یرادجرفغب ناخ زابهش

 دصناپ و رازه یدصناپ و رازه بصنمب راوس دصناپ ٌهناضاب هنشگ

 دابآ دمحا ٌهبوص نایکموک زا ءاقبل) وبآ بصنم و دش یهابم راوض

 مهدزناپ دیذرگ ررقم راوم رازه یدصناپ و رازه يمصناپ ٌناضاب
 صذرم هنشگ تفطاع لومشم لیف و تعلخ تیانعب ناخبثادف

 دونج ٌةمیمض هدوکش یباراد بذاع رد هدسودپ ناخ هال لیلخب هک دش

 ناخرجت ربدغت زا باشوخ و هری" یرادجزغب نراسجلط و دشاب لابتا

 فم بصنم.و دیدرگ رخلف« لیفو تعلخ یاطعب هدش نیعم

 زاوس .دصناپ و رازه یرازه هس راوس دصناپ یرازه هناضاد ناخفکش

 یااخ باطخم ههراب نابج ناخ دیس دلو رونم دیس و هش ررقم

 یدصناپ و رازه بصنمب راوس دص یدصناپ ةنافاب هدش رومان

 تنطلسل) راد علف تمارعب هللا ناسا و دیدرگ یهابم راوس دصشش

 یرازه بصنمب هفاما و لصا زا و پسا و تلخ کیاذع و رو»ال

 زفظ بکوم مهدزناش تشک صرع هژواپ یهنلب رس راوس دص ود

 هراوهجام عضوم یحاون هدمآ زازتهاب مپ بآ یرر نازا زارط

 ضرمب .تارجگ بوم باتو زا و دیدرگ .ماصتعا ترصن مایخ برضم
 تادح تمعیدو اجن [ نابکموک هی دهاج* هک دیر فرش|

 لوزن زودنا ضیف نوهار ٌةبصف  یحاون رگید زور و درپ» راعتسم

 هراوبچام ( ن )٩ هربیب ( ن ۵ )



 تاریصقترپ تمادد رابظا ٌهادسوپ هک بررجار هحار و تفگ نویامه

 یاهدمع رگید 9 ناخ «1ل)لملخ و هنگسلح هحار تعاغش سامنلا و

 هددشک وا منا ج دیرج رب وفع مفر هفاهاشذش محرم تفالخ هاگراپ

 لاهتبا و رج یبمز رب لاعفنا و تلاچخ ٌهيصان هددسر طو زا دوب

 رازه گمس بصنمب هواضا و لصا زا و رخاف تعاخ تصحر هد و و دوم

 ههراب ناخبالص ثدس و طب یهابم راوس دصناپ و رازه 6ةس یدصداپ و

 هاگردب تمددوجء یوز ؟ دیزرو فلخد هوگش ی نامیلس یهارمه

 ؟.بج یادز تملظ هنشگلابق) ٌهبنع یاس هبج دوب :درو] هاجناسآ

 یمصمب و راک اددم رشدمج و هرخاف تعلخ یاطع) و دیدرگ علاط

 یدصناپ و رازه بصنمب روپدار ههد داذهکر هفاضا و لصازا و دش لضفلت

 راوس دصراپح یدصباپ و رازه بصذمب هال ددبع هحاوخ و راوس لهناپ

 ,رازب ی کد ماعداپ کبره ردذا بک توقف دنیشگ تمحرم لومشم

 هد نیک نوهار ٌهبصق زا هژرک هس مه دیدرگ تیانع دروم هدبور

 هوکش یب اراد نارکون زا ریذک یعهج ژرر نبرد و دش لالج) لرزن
 ٌگهحو تعالخ نزاقتسآ یگدنب هدش !دج وزا تلود ینومنهرب ۹1

 ٌیامرس تاکرب يمدق تمزالم تداعم زارحاب هندوب هنخام تمه

 ماظننا هانپ قثالخ هارد یاهدنب گللس رد هنخودن) تاهابم

 دندب د رگ بادماک هنسیاش سسصانص و ایذعلخ تیانعب و دنکفای
۰ 

 هرپب رادجوف ترصح ییلعا نامز رد هک ن رجلخ و دن لابق)

 ۳ ی ی تب ی نت کس ی تب ی فا سبب نی مس. ی ی

 



[ ۷ :) 

 روکذم هچنانچ روهاب دوش یب اراد ندمآ زا دعب و دوب باشوخ ر
 زاب داسف زا شیوخ رک حالص رببدت و شناد ٌةیامرس تلف ربانب ۳۹

 رابدا تخب هدبسر نآ هک تقونبرد و دوب هدش قعلم راب هناسنادن

 یداو یارگهر بیز ترصذ بکوم لوصو برق تشهد زا بیصن

 دوب هدیزگ يئادج رزا هنشگ طغنم دوخ رادرک طاغب دش یم رارف

 هنشک لالح ٌهبئع لببقت ژردن| تداعم لابتاهگشدپ نابرقم تعافشب

 دیدرگریذپ رذع شخب مرج هاشنهش محرم بابسک ریصقت مژارج وفعب

 ةوک مد نادسفص بیداد و هیبنت هب هنفاب شزاون تعاح تمحره) و

 تمشح قدارم طعم هادی یایرد راذکمود و 2 دات یردعم هرگناک

 ةلومن روجع روکذم بآزا ينشكب ناهج ویدخر گید ژور و دیدرگ هاج و

 مکح بجومب هک رسج) رکشل و ودرا و دندومهرف زنم ابرد فرطذآ

 هصاخ لدف رتیچیلز کی مایا نبرد و دزد نک وب هدش هدسد عاطهنامج

 ةدازهاشداب تیبا جرد رهوگ ةدنب ات تمظع رثخا چرب وداشخرب

 رارب یراد هبوصب ناخبالص ددس و دش اطع مظعا دمعم دنمجرا

 یناخ صاصثخا باطخ# هژفای یبعت ناخ نیدلا ماسح رددغت زا

 یرادجوف و تخردن) راخلفا یامهرس پسا و تعلخ تیاذء و

 بورجار هجار و دش ضوفم ناخ ید ماسعت هدک اج»: راکرس

 عضوم یراد هدابرد هب هوش یهابم بسا و رهدمج تمحرمب

 طیضب هک هنای یدعت تسا:رگن یرس تیالو دحرس هک یدناج

 نامدلم ندما رب دار حس 5لوم ماد نانسهوک نا یررخب تمسد و ددب و

 هگنسذام و دشاب هوزپ نالدخ نآ دزن مدرم ندنر عنام و اوکش یب

 لصا زا و یر :تیانعن هک اما روس هی یاس ندبج یرابلاوگ
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 رم و تدای  شزاون راوس رازه یسسصناپ و رازه بصنمب هناضا و
 تداعسردنللاو رادنخب رگماک 8دازهاشداپ رکرس یناویدب يدزب يدهم

 و دیدرگ یهابم تعلخ یاطعب هتشگ دنلب رس مظع) دمع* ماوت

 ت مزالم ژوهنا تلود دوکش یب اراد_ نارگون زا زودلس ییسح دمجم

 ٌةبصف یحاون مرابچ و تسیپ دیشوپ یزارذارم تعلخ هدش فرش)

 زاعاب و سیم ِپ 0 ةچون

 راعش رابدا دوکش 3-۳ راد بقاعنب

 وا یشماکنب هکناه اوخذلود رگید و یاه هاالیلخ ضیارع زا نوج

 دماربروها زا لوب راوس رازه«دراهچ بیرفهک هزسار| ر گشل وءدسیاشناماسو

 دونج اپ دداد وپاف اجره ۹1 تسذیا شریذات ناسف ریمص نوذگم و

 تابت نادلم رد 4 تدربم ۳ لامنحا و ددرگ ار[ فیس اریپ رفظ

 باسح وزا مارس ۵5 درون رادرس هروصنمرکاسع 5 هک تبپج دزا و هب ات

 ناش یرورس و تفطلس نامدید فلخ ان نآ ربارب رد و هنریگ رپ

 و مزح هار زا و دوبن دشاب هنش|۵,یرکشل رس و یرادرس رابثعا و

 قافتا یدربن و دهد یور یگنج رگا هک دش یم رآ ًهنظم طابتحا

 ۱۳ یادت هک دسر لابت) دونج» یهخز مشچ هنساوخت ادخ هددوا

 ینعمنی) ٌهظحالهب زین ناشن ترصن رکاسع نارادرس زا و دشاب لکشم

 ماهلا ریمض رب مرجا لود هدش عنار وا بداعت رد ینانوک و هعصاسم

1 
۸ 



۲ 

 زوامد و نیایپ شیپو یشی ددارود تروص تارصهکر یگها ِ هاشذهشرب ذپ

 تسفات تمیزع با وترپ تسا ينيزگ تعلصم و یناد حالص لمعلا

 نآ بقات هدومن راغلی) هانپ رفظ هاوس 4دبزاب سیفن سفنب دوخ هک

 لابخ تصرف و گنرد و تابثلاجاج ده اروا و هنیامن تبقاع دب

 رابغ زا تمهدساد دابب تلود و ثكلم تحاس هدادن گنج و لادج

 وا مبم زا هیلعلاب رظان توکلم رطاخ ات دنیارپپ شدوم] داسف دوجو

 ناهجعاش ةنالخلاراد بوصب تدواعم ناذع یدوزب هنفریذپ تعیمج

 تشطلسروما اه دیر ومظذب لا و حوت لاب غارغب و ددرگ فیطعم» لابآ

 دوشفورصم هوب هذناب هارنآ دعاوق و ناراب لالثخا و روقف عاونا هک

 تیبا ردصلا ترسم لالج و تمظع ربظا ؟وق لزنم برد یبرباذب

 یودرار رکشل دئارز اب ار مظعا دمع*میش هنسجخ4 دازهاشداب لابقا و

 ات هک دندومن .تصخر روعا ةنطلسل) رادب تاجناخراک و گرزب

 دنرب رسپ اجن رثا ترصن مه نیزا رکبپ رفظ بکوم تدواعم

 صالح اب هنفرگ هارمه یرورض تاجد ژاخراک اب یرصدخم ناخدلود و

 تصخر ماکنه و دندومرف رهصم راغلیا تهیز رثآم نودر ۹ رکاسع

 لج و هرقن زاسب بزم هصاخ لیف تمحرمب ار داژن ااو ۶ نر اف

 ندما دمعمر .دننخام نئژاون لومشمالط زام اب پما رد و تغیزز

 یاوبد روما یدصتم نیار یارو ناخ داقنعا و يشخ# رم ن راخ

 تمشح و هاح طرع* رهوگ نآ نا تمدخ رد هذخاون تعاخ یاطعب ار

 تعلخ ناشیا هارمه مدرم زا زدن رگید یعمجب و دندرک ات صخر

 تد» زا اشکنامح ب ورم روکذ ۰ هام مجد و تسدب و دش تهحرص

 غاب و دوم: یبط + شرک هورک 3 هلشو » دونم زوصت و درب فتف تمسب روپ

۳۹ 
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 زا تسا عقاو روصت ٌهبصف رهاظ رد هک يکشيوخ ناخ یریدلا یبمطق

 هن زین رگید زور و تفاب روصف و سودرن قئرر تفرشآ لوزن ضیف
 ۱ دیدرگروصنم شدج میخ روپ دمع* عضومب کیدزن هدش يط هورک

 فتوئروهل رد یلعهمگح بجومب هک هگنسیج هجار لزنم نیرد و
 ترم تشگتدصاخ ریسکا تسزالم تلود ژودنا فرش وب :دومن

 هبدرگ صضخرم کد هدش يهابم پساو تعلخ ثبانعب ناخ

 تعیدو هدوا راد هبوص ناخذدارا هک دیسر نویامه ضرعب نوچ و

 هناهاشدابتفطاع تسا :دری» دوعوم لجا یضافثمب راعنسم تابح

 دروآرب ترودک سابل زا تعلخ ياطعب )روا 8داز ردارب ناخ رادشوه

 هک بورجار هجار فلخ یلتاهد نام و نونامک ةجار و دنج زداهب و

 لاسرا تیانعب تند مايندرمهک علف تسارع! شیوخ رپ تباینب
 یط هورک تفه مدفه و یتسیب و دندخآرف) تاهابم ثماق تعلخ

 هجار و ثفای تنیزلد ریش هاشذهش لوزنرف زا هرگ ریش عضوم هدش

 یبرد یپ یاهفاسی بعت هنفرن شیوخ طیب زاب رید زا هک هگنسیح

 شزاوندروم هساخ تعلخ تمحرمب هتفای یطر تصخر دوب هدیشک
 لزنس هدومن یط هورک تشه هوکش نودرگ بکوم رگید زور و تشگ
 رکشل زا نویامه نامرغ بجومب هک ناخیئادف و دیدرگ لابقا یار[

 تداعم زارحا هنمویپ یلعم بکومب دوب هدیمر ناخ علل لیلخ
 دام و تعلخ ثیااء و روپکروگ و *دوا یرادجوفب و هومن تسزالم

 رازه رابچ یرازه رابچ بصنمب راوس هصناپ و رازه نافاب و لیف
 تمحرمب روینار هگذس هتانهگر و دیدرگ صخرم هدفار شزاون راوح

 عفومیحاون هنشگیط هورک هدزاب مهن و تسیب تشگ یهابم پم)
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 ۰ دش رون رپ فرشا دورو وترپ زا روپ _نموص

 یب راد باعتب ناتنکش شفسص نتفأپ نیعت

 نانس نایگ بکومراغلیا کرث و نالمزا دوکش
 تایث ناننلم رد لّأم نارسخ نآ هک دیمر لالج عماسمب نوچ

 گریسارس لامک رد لابقا تایار هجوت ربخ عامفساب هدیزرون مدق

 زا یرایمب و دش رارف یدار ثرون هر رکبب تممسب لاح تدشت و
 ار ابر زا دندوب ه ثرک یهار هه وا اب نائلم ات هک شنا کود و نارادرس

 رتشیپ زا رنشیب شهاپس تعیمج کلس زورب زور و دندومیپ تقرافس

 هکنیاززج و دبای یم دیازت شرابدا و یناهیرپ بابس) هنخیسگ مه زا

 یزوریف دونج تلوص و توطس زا رارف یدرمیاپ ورایسب تمحزب

 مرجل تخاس نناونبمن رگید یراک دناسر یرقم و یاجلم# ار دوخ راعش

 کرت هک تنای رارق نیرب اشک روشک ویدخب ينيگ نماز ملاع یاز

 دشمکح لزنمریمب و دنشک زاب لاجع۸-) و تعرس نانع هدومن راغلیا

 رما و ددیامدپ 2 ددعد تفاسم درد رارک کیدزن لزاذم دود سم هک
 ل

 بناعنب نافلم زا شنآریم ناخآکش فص هک تسویپ ذافنب یلعا

 ی ارگهر یهاشداب ٌةسورعم کلامم زا اررا هتنانش تدقاع دب 3

 ناردابب ووج مزر بلط راک ناریلد زا یجوف و دزاس يگراوآ يداو

 راوصمش و تگیب راکدای و گیب دمعملثم وخ تمامش شیک تدالج

 يلف ماسا و نامکرت گیب دهاز ر ناکیزرا زا ؟رسز اب گیب ادگ و کیب

 يزوپاج#)ناخلامج و ناغادرپ و نارغآ ةفیاط اب رغآ گیب یرون و



 [ - ۲۶6 زا

 هناخاوتنازرابم زا ینوج و دوخ ةلیبت و موق اب کیرهروهتار نایبیدوا

 ناخ 5 هلددوپ راوس راز منش ببرد ۹1 نارادبصنم زا ر گرد ۱1 ر

 تسدخ یریا قضیوغترب لمئشم عاطم ینیگغیلرپ و هتنتشگ نیعمروک دم

 رازه تسیب و وایارب لیف ریجتز کی و ریشهش و ضاخ تلخ اپ
۰ 

 لاسرا ن راخ 7 هللا نوع هادس بجاوم 5 وخ شا ۳ تر ۲

 ۳ یکموک رکاسع و دناسر نانلمب ار دوخ تعرسب هک دش مکح هوای

 ال لیلخا رگید یناسرف و دهدن لاپما و گنرد لاجهدوهن یلوازس

 هارمه دناهدشگ نیعم نا گر اب یهررگ هک دیگ رداص ناخ

 لالح بک م ندیسز ۳ یز.رید دود ٌهیقب 5 دوخ هنگ هداور وا

 ۷# دیامن فوت نانلم رد

 هکنآ روهل زا رارف دعب دوکش يب اراد لاح زا یلمجم

 وا بناعت رد روصنم رکاسع زا هک یهاتوک و ریخات ببسب

 زا دنچ يزور یراپس هز و یئامدپ هلحرمب هنفای تصرف دش عفاو
 دسر نادلمپ :بحیذ مهده و دمآ رب یراثنرگ و کاله طو

 فوخ بولغم اشکناهج بکوم توطم زا نوج و دیزگ رابدا لوزن

 ژا دعب دوب هدنامن تساتدس) یوردن ار شخمه اپ هنشگ تعر و

 و تسدب هذلسد ی رماک اد تخر رارد مزعب هراب ر گداب ,تابمافا ژور تمشه

 هکدوب وا تداع هفت را .مفرابدا یداوب ور اجنازا زوکذم هام مچاپ

 زارد یهاشداب رثازخ و لاوماب جاغت و فرصت تسد هنسریم اجرپب
 دوب هدمآ ۲و نآ ٌهدازخ رد هک هیپرر کال ود و تسیپ ذوملیم

 ه۶ یلاقث| و لامحل و هناخبوت ر هنازخ را اب _ارنآ هدش فرصتم

 یاهیذشکرب جم ناد# رب دوب هدرر] ینشکب روه) زا و تمااد هارمه
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 یفوج اب ارع هجاوخ یمان تنسب و یتاویم زوریف هنخادنا گزب

 رکبب هب هدومن تظعاعم ار اهنا .هک .تشادگ اهجنشک رس رب هاهس زا

 هادپ با زا و لس ةدارر ةحرا فرطب یکشخ هار زا دوخ و ددناسر

 رک از ه دومن زوبء دود 5 دلش هنسپ رسح ودره رب وا ةراشاب هک ت و

 نود و دشکراهدف دودعب رابدا تخر اجنازا هکنآ دصقب تفرگ شیپ

 الا لباخ ؟ ههنیلت یحاود رد ربخ یر نادلم زا وا ندم| هعد ژررکب

 نارسخ ن | بتاعذب هک لابقا دونجنارادرس رثاس و ناخ رداهب و ناخ

 وطنم »موس خوک نادوا ل |یعدس) جانج رب هدیسز ندیفابش یم لأم

 ربخ قیقعت تیج رتشیپ هک رثا رفظ :اپس نارارف و دندیمر ناتلمب
 هراد ریمجا مزع را هک دوبن صخشم زونه تفونآ ات نوچ دندوب نفر

 ةدرکرس ربمج| هر دو ملیم برقا ریمجا یکم طب شنتفر هکلب ها ٌةدارا اب

 رم 1 هکذ] لاح و هداین وزا یرثا و دندوب هنفادش ۳۹ فرطب

 یامدپ هاحرم رکپب  تمیزءب کا هارپ را!لدا تشد ٌهنشگ

 نارا دنبمز زا هک ول ناخي دحاحهک دش رهاظ و دوب هدنشگ رارف ۶ یداو

 8 اب یرازگ تسمدخ و يهاوخ و تسو) زا تسا ناخلم ۶ دننح

 هدذفر نیو تشفسل ۳ هک و ۱ 0 و هدازخ یامجنشکر, مس

 )0 سس نییامیف و دزدمآ شیپ عنادمیدنفش) د ت

 ارابنآ هلرمادن رب تعذامم ؟دع زا رمالا رخآ دندش هدشک ندنرط زا

 غبلرب هددیسر نام هدازرخ اب ناخ راپ هللا مرح* مراهج و هدداد هاز

 هراهک ولک ( ی ٩ ) روپاذید ( ن ۵ )
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 فصب دوب هدش رداص هوکش یباراد بقاع باب رد هک ناعذالا بجاو

 ناجنادم رب تمه رمک ار ویامه لاثم لاثنما وا و دیناسر ناخاکش

 ةمنت و ثفانش بقاعذب هدرک جوک زورنامه یبلط راک یور زا هتسب

 * ثناب دهاوخ شراذگ دوخ لعم رد ییزا دعب لاوحا نیا

 نخ ةنشررس هنفر رون رپ روضح علاقو ریرعت رم رب نونکا
 دهودبم نف رداج کلک تسدب دوب هنشذک هک یاج زا

 فایلوا :زرنار هیچاس :یالطاوا موعهب یم نازاد زلف یوچ
 ماصنعا رفظ تایار دش فوقوم راغلیا و ریس تعرم هدشگ تلود

 نانلم دل رهاظ ۳ هلومذ لحارم یط مارآ و تیهافر یدک رد

 مایا ناماس رم هک رفاب ردم تاثرا نارد دیزگن تماقااج چه

 رکپب زاکرس تامپم مظن و یراهجوغب دوب یهاش ماجا تفالخ

 لصا زا و یناخ رثاب باطخ و پسا و تعلخ یاطعب هدش دلی رس

 از ربم هنایلاسو تاب شزاون راوس رازه یرازه تصفمب هفاضا و

 تیووژرازف هد خیاضاب دوب ,هیپرر "و ازه ییح, علوم هک, :يوفح فوت
 ربیغت زا هذاخ لیف یفوراد تمدخ! فسوی افآو تنریذپ شیازدا

 یجورنچ ٌةفاضا و لصا زا ر دیشوپ یزارفرس تعلخ ناخ تشالم

 دمع* و ملسم وبا و گیب تربغ و راوس رازه یرازه بصنمب ینکد

 اراد رارگو زا يعمج و راوس دص ع» یرازه بصنمب کی رم قداص

 هنشگ تفالخ ٌهبنع لدبقت ژودن تداعس تخب تلالدب هک هوکشيب

 ناخ تشادضرع زا نوچ و دندیدرگ یهابم تعلخ تیانعب دندوب

 هلیدنب هگنس یبید هجار یبلط راک و تمدخ نسح تقیقح نارود

 دصذاپ یدصداپ ٌةفاضاب روا ةناوسخ تفطاع دسر فرا ضرعب
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 هلمجنازا راوع دصناپ و رازهود یصناپ و رازه ود بصنمب راوص

 بآ راذک مرع* منفه دومن شزاون هچسا هس و هپ-) ود راوس دصفاپ
 ربگ ملاع هاشذهش لوزن ضبف زا تسا نانلم يهورگ هش هک یوار

 ناخ ریلدو ناخ ردابب و ناخ هللا لیلخ و تشگ ریذپ تنمیم

 و ناخ زان هکب و هگنس رم) وار دلو هگنسیار و ملاعناخ و ناخرهاط و

 هوشیباراد بتاعاب هکیاهدزب رثاسو هلیدنب تپنچ و ناخ یلعجلگ

 زارحا دندوب هدومن فقوت ناننلم رد الاو مکح بجومب هدمآ شیپ
 ناختزعدیس »وکشیب اراد 8دمع نارکوت زا و هندومن سوبنانس] تلود

 بس دوب :دیزرو فلخت را یعارمهزا نانلم رد تداعس یربهرب 5

 .دیسو تشزاد مابق نانلم ةدلب تسوکع# وا لبث زا هک ينايكیسوم

 .دوب هدش |دح روزا ماکنه ندرد تخا یررایب زین واهک ههراب یوعسم

 یاطعب ناخنزع دیس و دفنناپ یدنلب رم ثنطلس دم مالئساپ

 تعلخ تیاذعب دوعسم ددسو روس دصناپیرازه هس بصنمو تعلخ

 ۰1 ضیف و تشگتمحرم لومشمراوس دصود یدهناپ و رازهبصنمو

 تعلخ تیانعب هدش یگبب لوارف هللا هدبع هجاوخ ریدغت زا ناخ

 ددنس رارس يرادحوغب ناخ شزاون و تخارفا رب تاعابم تشاق

 ناخ يلگنم ٌهناضا و لصا زا و تنفای شزاون نآ راصح تمارح و

 دص هس ی رازه بصذمب رابذخ: لداب و راوس دصشش یيرازه بسصنمد

 زاوم واجب و هه یرازه بصنمب ناخ برد دلو يلع دم و راوم



 رکاسم زا نزا 9 اب ریم 2 نئفای یریعن

 هو ژب رابدا ةوکش یی اراد بقاعتب ووکش نودرک

 یجوب اب عاطم تگ عبلرپ بحوم) ناخخکش فسص هحرگا

 نانلم زا مرعم مرابچ تنفای رکذف قبس هچلانج هرهاق دونح زا

 لاج۳ا و تعرس جافج رب یبلط راک یرر زا هدمآرب "وا بتاعنپ
 زوکدم ناخ اب یوج نکیل دوب هدنانش لام نارسخ ی یپرد

 طابثحا و مزح تشاد رابسب ٌهناخبوت و رفاو هةنازخ اب هنسارآ

 ربمیش ردددت بام نانیئون ةدمع هک دومن یآ یاضتت هناهاشنپش

 بناعنب راعش ترصن رکاسع زا رگید یجوف اب دوب رادع لساک ناسا

 8 فبای یجعت راب دا ٌرداد یامید هلح رم و رارف یداو درون 5 ّ

 هار رطاخب یدساف لابخ هدفایز گارد و تسماف) را اح عده

 درگربهءذادم و تگنجب هدیزرو مدق تابث یاج ضرفلاب رگا و دهدن

 تداشک «نمآ رب ةنشگرب یآ راکبپ و دردن ٌ؟دهع زا لابقا لواد

 صخرم روکدم ره متشه نایودنژ دی نآ ناریاغب دومن دنناوت میپمذآ

 هرشک قییلم شیپ رکشل ناخلکش بفصب لرچعت جانجرب ه5 دش

 ناخرباد و دندنب تمدخ یا میدقت هب تمه رمک رگیدکد قافتاب

 ناخ هزرش و ناخ دادف و «ادهور ناخ ردابب نارسپ تمدمر وریلداب

 یعمج و ناخ ی ,لگدم و روصفم ددس و هلیدنب هگنسذام ر و ناخادرپ و

 راوم رازه ۸ عومج هک راعش تماما نازرابم و راک نآ درم زا رگید



۳7 ۲۳) 

 ندئآ صالخ) نیئون ین تصخر منه و دننشگ ییعم را اب دندوب

 ربلد و هبیور كل کی ماعنا و دیراورم ٌةفالع اب هصاخ رجذخ یاطعب

 اتیانعب ناخ هزرش ورا اذیمرهدمج و لدف ربجلز کی تمحرمب ناخ

 رخنفم ينمحرمب لاح روخ رد كيره نارگیدو لیف و تعلخ

 هصقب هاکا قح تم رپ نادزپ هاشغرش رگید زور و دندش يهابم ر

 ینادمص فراع نیلصاولا ءایلولاةودت بانجیبث] ضیف ٌهضور ترایز
 ریش زیزعلا هرم هللا سدق یناتلم یریدلا "رابب نیش ینابر بطق .

 راقنتکرب رازم زودن) ضیف هدیشخب مودد فرش ناذلص رب مارک

 راونا گضافتسا و تمه هادمذما و دندیدرگ تیدح) هاکرد برقم نآ

 خیش سدفراع ءاربک ٌویاقن 31 جوتف رپ ن طاب زا هجوت

 نارواجم ٌةمدخ و ماظع ءایلوا یاوشیپ نآ ژداجح بحاص نیدلاوابب

 نافرردو دنتخاس رو هربب ماع ماعفا ضیف زا ار مارثحا یمدق ماقمنآ

 وزرآ دقن ار دوبنا يقلخ اطع و دوج تمد ییناشدرز زا نما و

 ةدرب رسب انا رفظ و ترصن یرق رکید ژور ود و داندا ددمآ یمادب

 هک ناخ زاون ءاش مایا یریرد و دندوب بم و تلوم زودنا طاشن

 هنناپشراذگ شیوخ لع رد هچانچ ی کلم یلاصم یضعب ربانب

 مک رلیختواظنا درون درب نویس رووناهرد .قعات رم مکن یخ
 دروآرب ریوشت باجح و ریصقت دبق زا روا هناعاشنهش تفطاع هنشک

 زا هک :داچس بحاص ییدلا ءاهب جیشب «بٍیور رازه اشنا ناتو

 دندومن ماعنا مارتحا یمدق ماقم نآ نارواچم و

۳ 



۲ ۶ ( 

 قح لو قباس زا ۹1 هدسا قس و هدمسا ود زاوس رازه یرازه ٌهفاضاب میدق

 ۳۰ ی و سر باراوسرازوج ۲ هلمجاازا زارم راز ت9 رو

 شخبدارم تسدرد تقونآان هک تارجگ یراد هلوصتسدخهدومن شزارف

 راوس راه یدصناپ و رازه بصنمب راوس دصناپ یءدصنشه ٌةفاضاب

 راوسءاأپ و دص ود یدصناپ هناضاب شرگید رسپ مظعم دمعم ردم و

 هحرگاو ننهش دنلب رس بم تیانعب ناعفا لادریمو ریشهش تمدرمد

 نویامهغدلرپ هنشگن یع« نافلم یراد هبوصب ریمثکرادهبوص ناخرکشل

 ات ملاعناخ هک دیدرگ ررقم دوب رررض یمکاح هبوصن] تامم مظن

 یزیزعو تمارک رصم زیزع مارک داوا زا فسوی دمع"و دش صخرم

 ناثلم هبیط ةدابرد باذچن[ فیرش دف رم هک یژزیدرک فسوی هاش

 ۰ تخودنا رابنعا ٌکیاصرس لیف ءدام و تعلخ یاطعب تا



7 ۱ ۰ ) 

 رادب نانلم نامالا رادزا روصتم بکوم ت دواعم
 تنالتسا رادباجنازا ندومن تضهن وروهالةنطاسلا

 5 ۰ هم ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۳

 (یزیگنا هنتفربانب یزوریفو حخ نارت رابآ نامجاش
۰ ۰ ۲ 9 

 دومن يرر نازآ دعب هک یحعاوس حرشو ماجش 5

 فاطلا ریظم شتاکلم یسدق تاذ هک یهاشنهاش ترضح هک اب

 لوصو و هوکش یباراد تسکش زادعب هوب افح دزدوب :دروآ اب عانطصا و

 هاهن شیپ ۳۹1 یرک لوا روم| مئاظع ژا تفالخ رقدسمب لابتا بکوم

 ثوبیا دژنشاد مدقعم تامیص و بلاطم عدمج رب هدخاه و رطاخ

 یعوزرآ رگزف راپدا 0 هشدمه ۸5 هندپ و راهب ٌکبوص اب ار ریگذوم هک

 هزفرگوا یارب مامت ةناادمب یلعاترضح زا دش یمن رسبم وتشادنآ

 نازا تایالو یاضیوفت نامرف و دندین) درگ هلگنپعیمو کلم ٌةمیمض

 ماگنه ندرد تدفای دهاوخ نخرازگ اص م نیزآ دعب هعبانج دندوی

 دیمر عماج# قئافحعماسمب یفرش کلامس ناراکن عنادو ضذارع زا

 نیا ردن یمانش ان قنح و یماپس اف زا زورپ تهاف- درخبب نآ هک

 غامد رد یبلط هدایژ و یره دوخ یاوه هدسذادن تدفاع و تلود

 مزع هدمآر ب هلاگنب زا لاعم یاهشیدناب و تما هدنگن| رادنپ و توخ

 یلاوت ورتاوت قیرطب ربخ نیا نوچ هراد تعزانم و تمصاخ
 عفدیناررنامرف و تادطلس ملام یاضلف ب ۱ دوز تدالخ بانجب

 ناهیگ تکلمم تامیم و دومآ منع و مزال وا يئازفا شروش دام



 ۸ ۴۱۴ ر

 ناهجرطاخ هتفاین ماظتنا زوغه دیاب هچنانج زین نانسودنه تعسف

 قلعتم تلود دعاوق لالثخا عفر و تماهو کام روماتخادرهب اریپ

 ماجرف رایدا تمخ: هددمر هوکش یب اراد هک ماکنه یرد مرحا دوب

 زا هنشگ یگرادآ و رارف یداو یارگهر یگتشگرس و یماک ان نارازبب

 تیثاع دب نآ بتاعلب هرهاف چاوفا و تفانش رکرب بناجب راتلم

 تفالخریرس رقنمم یوسب تدواعم مزع ارسدنا رطاخ تفای یدعت

 ؟دلب رهاظ زا ماصتعا رفظ تابار مار | مرع* مهدزارد هنشگ ممصم

 دوب ژورف ینیگ بکوم تماتا ژودنا ضیف زورجنپ تدم هک ناتلم

 نیرف يوار بآ رانک زا ریگملاع تخ ؛زوریف هاشنهش و سآ زازنهاب

 دننخارفا رب تعجارم ياول هتسشن لابقا هنیفس رب لالج و زع

 مالئماب تسا ناتلم هدمع نارادنیمز زا هک جولب يجاح خیرات برا

 بایمکپسا و لیف و تعلخ تمحرمب و دیدرگ زئاف هبتر کلف ٌهبنع

 رهاطو تشگ ضخرم دوخ یرادنبمز لاع») هذشگ تاهابم و ثزع

 رو نایکموک زا ناخ دابف و دش شزاون دروم هراقن تیانعب ناخ

 یگزارآ دنلب شرسپ گبب «للا دبع بوع* هراقن لاسرا تحرمب

 دوب دوخ ریگاج رد هک ناطلس ٌةفِيلخ شیوخ ناخ تداعس و تداب

 هبترالاو راوس ژازه ود یدصداپ و رازه ود بصمب راوس هصناپ ٌهفاضاب

 هشابنارود ناخ نایکهوک کلس رد هفانش دابآ هلاب هک دش مکح هنشگ

 روها زا لاو غبلرپ بجومب هک نابار یار هلحرم رابچ یط زا دعب و

 نانسا تلود هنسویپ روصم رکشاب دوب هنشک روضح هگشدپ مزاع

 هدومن لزانم عطف جوک رب چوک اشک ينيگ بکوم و تنایرد نوب

 راد رهاظ رد هک هرهجن] تارامع و ما ژوکدم رهش مراهح و :اتماق



) ۳ 

 تسلود تاقدارس طبع« تسا عقاو نانلص هار تمس رب ةنطلسلا

 هار زا تصخر هک ناتکبس و دوب رهش ردهکناخ ناقفعا و دیدرگ تمظع

 یاهدنب زارگید یعمج و ردص هللا تیاده دیسو وب هدماررشب هزفای

 هیدوصیم وید مرپ و دننشگ فرش) تمزالم زودذا تلود تذفطلس ٌهبنع

 تخاس رابقعا ٌهیصان لدنص ار تفالخ نانس[ رابغ هدیسر یطو زا

 ورزین دیمو .ناخ لیعسار تخورباراتاتا:تمات یجاخ کز افعب و

 هوکش یب اراد ّودمع نارکوت زا ناغفا سابعو ژودلس یربسح دمعو

 هجاوخو دندوب هنسج تفراعم هوکشیب نامیلس زا علاط یروایب هک

 میژلنب دوب هدیزگ یئادج هوکشیب اراد زا روهال رد هک يشخدب قداص

 دننشگزارفارم هنسیاش بصانمو عالخ تمحرمب هدش فرشم لالج دم

 عئاقو زا نوچ و دش يهابمزاوس دص رد ییرازه بصنمب (؟)ییهمرد و

 تعیدو رپ رادجوف ناخ رادلد هک ددسر یویامهضرعب تارچگ ٌهیوص

 هنشگبوصنم را تمدخ؛ شردارب ناخ رادرس هدرپ- راعنسم تایح

 هلمجنازا راوس دصناپ و رازه یرازه ود بصنمب راوس دصناپ ٌةفاضاب

 يارب زدر نیرد یوچ د تدای شزاون هپسا ذس ر ةپسا ود راوس راز
 هاشداب لابقا و تیبا یبج ًةرغ لالج و تمظع رشخ | غورف تسزالم

 دش مکح دوبن ناسانش رنخا راذخ* ینعاس مظعا دمعم ردق الاو ؟داز

 رهشب دورو لظ تابلاع تایار و دوب دوعسم یتنعاس ةک نآ يادرف تک

 .فرشا تسزالم تداعم زارحا تلود ٌهَقيدح لگون نآ دنگا یم

 تساوخم* نانچ یهاشنمش ترضح رظانتوگلم رظاخهچرگاو دنیامن

 ناخ نیدوم ۳ ۱



( ۲۱۴ ) 

 تخا درب هدرتسگ تمافا طاسب روهاةنطلسلاراد رد دنچ یزور هک

 هنفرپذپ رونف و لاخ لامک هوگش یباراد دوجو زا »۶ باجلب تامپم

 ۱ یگدلدنزام عمح رول تم و ۵دب زا سدنا رطاخ و دن زا دردب دو

 یضنقم تفای شراذ هک یب ربانب تب و د و کام. نیلصم نودن

 و یوم اومد تدطلسلارا ۵ نوردب رب ۳۹1 شخ ضدف هدشگز

 لیبس رپ تلودد ثوخ ۹1 دندومرف ررقم و لوس ترصن هگلزنم تسا

 لظ ان ازا هلسل تاعس نیاذآرپب تمارگ مود صید زا اررهش روبع

 ؟هازهاشداب دوب هام مجفپ و تسهب هک رگید زور و دنزادنا غایب دورو

 تلود ٌهیامرس سوبیاپ فرش کارداب هدیسر رهش زا رهگااو ردقبلاع

 لیبقتب دندوب يراينخب و تمشح یشلگ لاهن نآ تمدخ رد هک

 و رد ینابج اب ناهح هاشخهش 9 دانخورفا تاهاجم ةرپح هد زدم

 هحوت تیار هرهجزا هدش راوه لاذمت كلف یلوف رگدپ هوک رب لالح

 هناخاس فطعنم لابق) نانع اجل زا و دیدرگ دشرتئسم تسوبپ ذافنب

 تعامجباجن | رپظ زامد و دزدم] دورف ناخ ریژو نچسم# هار یادثا زد

 فرشالوزذ زا شش جت ضیق عابتحاس ژ ردر ساب گمس (کیدزن ٩در از گ

 بحود) نایلم یعراد لوص خترجب هک ناخ رکشل و تشگ زودنا ضیف



( ۲۱۵ ) 

 زا دو دیدرگ تعمزالم تماود بایماک دوب «دمآ ریمشک زا نیلعم غبلرپ

 رس نآ لوبقب هدروآ ردرونا رظنب یشکشیپ ریمشک ًةعتما سئافن
 هللالدلخ و دیشوپ تاهابم توسک تعلخ تیاذعب و تنای یدنلب

 هصاخ تعلخ یاطعب هدش یهابم باجب یراد هبوص ضیوفتب ناخ

 هناهاشذرش شزاون لومشم دوب نآ عمجماد رورکكي هکيلاعمماعنا و

 ٌةهبوص یرورض تاممم یضعب قسن و مظن تیجا نوچ و دیدرگ

 راغلیا نیرد یگزانب هک بم رفظ دونجییگدوسآ و, تدهافر و باچاپ

 رنو تسیب ات دوب رورض تماقا زرر دنچ دندوب هدیشک رایسب بعت

 یمرخ لابتا رابب ضیف ژا هاجو تمشح ناثسب ارس نآ روکذم یام

 روینوج رادجوف ناخ مرکم بصنم مایا نیرد تنریذپ تراضن و

 ررقم زراوس رازه راهچ یرازه راپچ راوس :دصناپ " یسصناپ .ةناضاب
 ٌةعلف ةرصاعمب هک نارودناخ نایکموک زا ناخ ماشنحا و دیدرگ

 یبازه رابچ بصنم هب یدهناپ ٌهناضاب تشاد مایق دایآ هلا

 یدصناپ ٌهفاضاب لب ٌةبوص نابگموک زا ناخ زرابم وراوم رازه هس

 هگنه رسا هجار رد راوس دصنای و رازه یدصناپ و رازه ود بصخمب

 بصفمب دوب هدشلوزعم بصذم زا یریصقت ربانب قباس هک یدورن

 بجومٍب وعدناب راذنیمز هگنس نابلکو روس رازه یهصناپ و رازه

 دلو تگدب یلع و راوس دصناپ یرازه بصنمب نارود ناخ صامنلا

 هدیسر تنطام 8دم مالتساب کد زا هزات هک موحرص ناخٍلث دشرم

 دص راه يرازه بصنمپ هفاضا و لصا زا و تعلخ ثیافءب دود

 رابچ يرازه بصنم هب هوکش یب اراد نارکون زا ناننآ سابع و راوس
 هدنوگ زا یوفص هللا دبع ریم هاو قداص دمعم ریم و راوب ده



 ب 0۳1 2 دو
 تصخر هدشگ یهابم ماعدا و تعلخ تمحرم) ثوب هدروا مدد مار

 تین دابآ ناهجهاش ةنالخا رادبوصب تداعس ییرف هدمآ زازنهاب

 شکشیپ ر دش لالجا لوزنهنشگ یط ینناسم کدنا ژورنآ و دومن

 رظذب نآ ربغ و هشمفا ستاغن و تا عصرم و رهاوج زا ناخ رداپپ

 لاسرا يماانب نارودناخ و تثدار لوبت هبتر ياري هذشذگ رونا

 رقفسم زا مایا برد هک ناخ ناوضر و دیدرگ شزاون لومشم تعاخ

 تمدخب هندای تعلخ وب هدبحر داینب روس ةدسب هاب[ ربکا ةفالخلا

 غیرادجوفب یناغملسر زوریف دیم و تشگ بوصنم ررکم ضرع

 ژودنآ طاشذ ریگملاع راکش مدل ویدخ هدش ماقم دوب رفص ورغ هک

 هناهاشزهش محارم لومشم دوب هیشاو لالح هاگراب اضورعم اهنآ تسدخ

 هام مود دیدرگ بطاخم ناخ رغآب ییضود و ناخ زانکرنب ییلوا هنشگ

 تشگلابقامادخ برضم لمر دون هحار ب)ات ترطنآ هدش جوکروکذم

 دوب نر ندعم باجاپ یراد هیوصد 2و ناخ هلاا لدلخ لزفم یزد و

 تحرمب - هدپرر رازه کب ماعنا و تعلخ تمحرمب ( ن ۲ )

 هدپور رازه رد ماعن| و تمعلخ



)۱۱90 

 تعحارم تصخر هدشک یهابم دیراورم نم اب ردخ تسحرم

 دوب هننای ضیوفت راب ناذلم ییراد هدوص هک ناخرگشلو تای وعالپ

 ناخ ردم و دش صخرمس هنشک زارفارس پعساو لبف و هراقن تیانعب

 تعلخ تیاذع و هرگناک هوک ماد یرادجوغب ناخ هللا لیلخ یلخ

 دش .دنلب رس راوس رازه ود یرازه: هس بصنمپراوس ,دصناپ ةفاضاب و

 لومشم عصرم ییکهدکهد تمحرمب یرایلاوگ هگنس نام هجار و
 یرازهود بصنمب ناخروهت ٌهناضا و لصا زا و دیدرگ تئطاع

 تردغ و راوس دصشش یرازه بصنعمب ردنقم دیح و راوس دصباپ

 لاپنچ عضوم موس دننشگ تیانع بایماک هیپوررارهود ماءناب گیب

 امآرون اشکناهج قجفس ٌةیاس زا لسرهوچ یارس یحاون نآ يادوف و

 پسا تیاذع ر یگجار باطخب روجار رادنیمز تایح و دیدرگ

 تمحرمب شرسپ دکن) و هلیدفب تینج و تمفاب شزاون تلخ و

 کلسرد هک دنتشگ صخرم روهال تنطاسلا رادب هدش یهابمتعلخ

 مکح بجومب هک هایب بآ مجفپ دنشاب ناخ هللا لیلخ [نایکموک

 تیار روبع وترپ زا دوب هدش هدسب رسج نارب هانپ ید هاغداپ

 ژودن | ضین بآ یور نآ هتشگ بانفآ ٌمشج کشر بات دیشروخ

 روچناطلس زا روصتم .هبمکوم زبگید زور او, دش مبناقر کلام وی دخ, لوزن
 میش ناهارمه کاس رد هکناخ دابق ماگنه برد دومرف لوزن هتشذگ

 ٌههاضاب و هراقن یاطعب هننای یدعت دهند یراد هبوصب دوب ریه

 شزاون راوم رازه هس یرازه راپچ بصنمب راوس دصناپ یدصناپ
 هاش یزیزع ر تمارک رصم زیزع مارک دالوا زا فسوبی دمع»* تفای

 تمحرهب تسا ناثلم ٌةبیط ؟دلب رد شفبرش دقرم هک یزیدرک فموی

۳۸ 



[ ۳۱۸ ] 

 روصنم بکوم مشش تخودنا رابتع) ٌهیامرم لیف هدام ر تعلخ

 ناخ ریزو بصنم مایا ییرد دومرف لوزن هشذگ روپ ناطلم زا

 رازه هس یرازه جلب راوم رازه یرازه ةفاضاب ییدداخ راد هبوص

 ینوماهد رادجوف یوفص ناطلم ازریم بصنم و دیدرگ ررقم راوس

 راوس دصناپ و رازه رد یرازه رابچ راوم دصناپ ٌهفاضاب هدگاروچ و
 رییفت زا شگنب ودره یرادجوفب ناخ گیب نیسح و تمداب رارق
 بصنمب راوع دصباپ ٌةناضابو ثیلخ یاطع و ناخ هللا علف

 هچسا هس و هپسا رد روس دصناپ هلمجااژا راوس رازهود یرازه رد
 گیب میهاربا رییغت زا کا یراد هعلقو یرادجوفب داد رواد و

 صخرم] هعوجرم تاسمدخا هنفای شزاون پس) م تلخ گیانع و

 و لصا زا و روپ كنام درک رکرس یعرادجوفب ناخرکاک و هننشگ

 ودم و دنخدای یددلب رس راوس دص تفه يرازه بصخمد هداضا

 دندیدرگ یهابم بسا تمحرمب رگید يدنج و گزون هرجم رفنضغ

 هنگ اریپ رفظ مایخ برضم یارس رون و روپناطلم یبام متفه

 دش نیگآ رون اشکناهج تیار وترپ زا یارس رون غاب رگید زور
 دص یرازه بصنمب هفاضا و للصا زا ینامرک لیعهما هجاوخ ر

 کیره بلک غیفاو ناخ ریزو داز ردارب یقتدمع» و راوس هاجاپ و

 یخرب و تعلخ تمحرم اهدنب زا یعمح و هییور رازی ماعناپ

 هضنرها لوز زا منم بآ راذگ مت .هنقنای يزارارس پصا بیان
 یارما ٌهدمع هناهاشنشتفطاع تقونیرد دیدرگافص و ضیم بایماک

 زا هننریذپ شراذگ هچناذچ ریزا لدق يدنچ هک ار ناخ مظعم ماظم

 .ییلخم هنشگ هفلب رس دنمجرا مراکم و تایاذعب و تناب یئاهر صبح
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 یهابم صیدناخ یراد هبوصب دوب دابآ تملود علف رد عبطعلاپ

 رگشلماج| زم و دوخ لاوحا قسن و مظنب هدوب ام] ننوگب هک تخاص

 یزارفارغ نیز دبوب رب لمنشم ناونع تمحرم نامرف و هدزادرپ هاپ» و

 سیدناغ راد هبوض ناخ ریژوو تشک لسرم را یارب «ماخ ریشمش اب

 نعب ةک ادش مکح هنفاب صاضدخا زع صاخ تعلخ لاسرا تیانعب

 میظفت هب هتنانش دابآ گنرواب اجنازا روپناهربب ناخ مظعم یدیسر زا

 دازنالا و ردقیلاغ دازهاشداب تمدخ و هاینب ثلود هبوص نآتامهم

 صاخ تعاخ لاسرا تیانعب لبا راد هبوص ناخلبابم و دیامن مایق

 ۳2۲ ییایز هوا هک زااو ایقنایزایتسا یزفرت# نیز سوت تم

 ضیف 8دلب هب دررو لظ اس[ یامه اریپ ناپج تیاز هلخرم هسپ

 تاراهعرب لمنشم هک نآ نیئآ هلخ غاب و دنگنا ادنرهس نیرف

 تساناج یاپغاب هبم رس لگ افص و تهزن هب و ناشیلاعنتشنلد

 هجاز شاکشیپ و تشگ نانج ٌهَقيدح شکور تفرش لوزف سی هب

 |یید "]زاوتسدشاذگ فشارظن زا دنرسسئافن و هعنم| ماسف) زا لمردوت

 تسارسذانسب و شوخ یغاژ هک هلابث) ٌهنگرپ لزدم ودب اشکینبگیاول

 یسرخیویامه لرزف زا روکذع غاب و :درتشگتداسس وترپ دراد (رشکلد
 نومج را دنیمز رهدگنراس بصذم اتو نبرد تفربذپ تراضن و

 نایکسوک زا نازبکمک ناطلس یباق دارم بصنم و راوس دصناپ ٌهناضاب

 دسناپ و رازه یدصداپ و راز 9 راوس 9 يدصناپ ٌفاضاب لباک ٌهیوص

 ناخلون و تشک ورقم هدعا هس و هدسا ود و دصنا هام زا راوخ

 هدش یبعم ناخ یریصت رییغت ژا ردنلاج ٌهباود یرادجوفب هلیج
 ایل ۰

 رگید ژور و هابآ هاش ٌهبصق یحاون مهدزناپ دیشوپ یزازنارم تعلخ



۱ ۲۲۰ ) 
 دبع خیبش و تشگ رفظ و ترصن مايخ برضم رسبناپت ٌهبصق رهاظ

 رس لهردوت هجار ردیغت زا دنرپس ٌهلکح تامیممظنب یرسیناهت مپ وکلا

 صنشهيدصناپ و رازه ٌةماضاب و لبف و تعلخ تیاذعب هدش دنلب

 تشخورنا رب رابنعا ةربچراوم رازه يرازه ود بصندب راوس هاجابو

 :اج بکوم دورو لع* لانرک ٌةهبصف رهاظ لزفم ودب رسینابت زا و
 یاهج قجلم یاس زا تپ یناپ ٌهبصق ییحاون مهزون هنشگ لااجو
 یاشعلد تحام موس و تسیب لزنم راپچب اجزا و دش زودنا رون اشک

 ياوه ر تفرپذپ ترارط و يمرخ فرشا لوزد ضیف زا دابآزعا غاب

 رببع اد سادریگملاع بکوم مودق درگ زا ةفالخلا راد رهاظ

 رد هابقنالا مزال مکح بجومب هک هگنس تنوسج هجار و تر

 ناخ دنمشناد و اجن] راد هبوص ناغتداعم ر دوب دابآ نامچهاش

 تفاخ زکرم نارد وذره هک یاخ نادرمیلع فلخ ناخ میهاربا و

 لایفاو تملود رصمنآ نایدصتم و اهدنبرگید و دندوب نیشن هنشوگ

 هدرفا هجار و دننناب تمزالم تداعس هنشگ لالح نانمآ ياس هبح

 کابوس و تمشگ تمیدوبع ٌهبْع یاس هببح هددسر داب] ربک) زا روک

 دوب هدبسر تنطلم دس لببقنب هزات هک رومرس رادنیمز شارپ

 تضفطاءع و تخاردا راغافر یراث در تعاخ تیانعد

 ييدان اب صاخ تعاخ تمحرمب ار ةهگنس تنوسح هجار هناهاشداب

 مراهچ هکرابم ٌةعلق و رهش لوخد تعاس نوج و دیشب صاصنخا زع

 ضیف نانسب ارس نارد ناج ویدخ ژور هد تدم دوب لوالا عیبر

 تمشح ژودن) طاشن و تخا و تاود زورنا رابب هدبزگ تمافا یاکم
 ات

  :داه هگنسواوبر لابآ ردکا زا ناخ مالس| ماگنه نبرد هندوب ینارساک و



). 
) ۸ 6 

 هگنس لبع و روک یادرهدرگ و هگنسیج هجار دلو هگنس تربک و

 سادره ونمو لمجرومو هداه هگنس ددکن دلو هگنس تگح و هی دوس

 و دنادیدرگ تفطلس یا یام هبدح هدیسر شیوخ ناطوا زا روک

 مپ روکذم هگنس راپب و دندیشوپ تاهابم توسک تماخ ياطعب

 رومرم رادنبمز شاکرپ هگاببوسر هینارذگ شکشدپ قیرطب ۳

 و ةرقن زاس و نیز اب پسا و دیراورم اراوشوگ و تعلخ ياطعب

 نطو تصخر ءنشگنوگ انوگرحارص دروم دیراورمقالع اب عصرمرجاخ

 دش دنلبرم عصرم مدپ رسشهحرم) يرايلاوگ هگنسذام هجار و تماپ

 ریماسدح هارزا هدش ادح هوکشیپ اراد زا رکپب یحاون رد هکناخ دّواد و

 شزاون تمعلخ لامرا تیاذعب دوب هدفر تسوا یرطو هک هرورف راصع#

 ةفالخلاراد تاتودب ناوید ییزا لبف هک ینامرک نام لوعم و تدای

 هجاوخژ ناب[ ربک) ةفالخ| رقفصم تر دوب داب] ناهجهاش

 تینا سقف یسع نیها یر ذطاسق امر نا

 ناب دمع* شیورد ٌةفاضا ر لصا زا و هندیدرگ زارفارس تعلخ

 راوس دص راپچ یرازه بصذعب تگیب ناطلس و راو- دصناپ يرازه

 نارکون زا هوبن) يهورگ و تفالخ ٌهبنع يیاهدنب زا ریثت یعمج رو

 .پسا و تعلخ ءاطعب دندرب یگدنب تلود زارفارس ون هک هوکش یباراد

 ضررعمتارجگ ةوصعبافو زا و دندیدرگ هناهاشنهاش بهاوم بایماک

 رد هک موحرم راخفی» دلو مماقلا وبا هک تشگ لابقا هاگراب باح

 نیدرون رد تایح طاعب یعبط لجاب دیب روکذم بوم نایبموک كلم

 هلنس لبنس ( ن ۲ )



( ۰۳۲۹۲ :) 

 قرشکلامم زا ها[ راک نابینممایا نبرد هکنآ شخب تربع عناوسزا

 شروش و یئوج هذنف ربخ هدیسر هانپ قثالخ هاکردب یپایپ هبور

 داب]2 بوصب هنتپ زا را تمیزع و سانشاذ قح اجش ان يزيگنا

 تسظععماسمب لادج نارین ینخورنا و داذع ياول یفخارفر دصقب

 زین هودعآ ناران عئاقو یاهتشون و ارما ضلارع و دندیناسر لالج و

 هاو دسر تنالخ هاگشدب ءب يلاوت و رثاوت لیبس رب ینعمنیاب رعش

 هاشنپش ندب ردد رطاخ نونظم تارام) و رابخا ضعب زا نیزا لبت

 نازودرخ بجعتءاشذم هنهولپ یر .ردقدب تاثوا نارد ۵وب ن دئا نقناد

 زا رود تسیزع و راینفها تکرح "نیا سا و هیدرگ دنمشوه
 تیاغب یعاب رواذم یب رادنپ و تلفغغ ءاشن شوهدم ناز) رک

 فال یهاشنهاش نرضح اب هشدمه هک اریژ دوب راوازهان و دعبنصم

 هراومه و دزبم تقفاوم و تام م۵ و تفداصم و تصلاخم

 قیثاوم و افص و توعص دوبع هدومن یفعهذیا راپظا هبناکم و هاشم

 ار توثف ندعم یانکی رهوگ نآ درژآ يم نابمرد او ر يگناي

 هطبار وا اب مایال| میدف زا توخا تسبعمو یشیدن| رپم یاضنقمب زین

 نادنب ظفح و لاح قندر وراک جاور رد هراومه و دوب ماینلا و تفلا
 ههلانچدندوب شتناعا و ترصن ددصرد هدیشوک و) لالقتما و لود

 يیحاون رد ةوهش یب اراد داسفا و دانع زا اروا ه< ینسعش ٌةیضق زا

 بتارسولاوحا یینابمب تبج نیزا ه٩یروتنو للخ و ۵ادیور شرافب
 و دوب نکا [ تلالم رطاع رطاخ هنسوفپ تفای هر شلام و کلس

 ماظن و قنور اروا راک هراب رگد هدومرف راسکذا نآربج هک دننماوخیم

 اراد هکنازا دعب مرچ ا دنشخب ماکعلسا ار شلود و کلم ساما و



۳۶ ۲ 

 مزپذم هوکش یودرگر کاسع زا دابآ ربکا ییحاون رد هوژپ هذنثف هوکشیب

 هدش هانوکوا یالیتس) و طالست تسد و تمفانش یگرازآ ییداوب هتشگ

 رادنناویهدنامرعب تفالخ ماهم داشک و تسب و تفطلس بارسا مظن

 لوا روصا مئاظع زا تدریذپ شرازگ هچلانچ تنای رارق نامز ویدخ

 ماهم و بااطم عبمج رب هنخاس فرش| رطاخ داپف شیپ هک یراک

 هشيمه هک هفدپ و راهبّهبوص اب ار ریگنوم هک دود نیا دننشاد مدقم

 یلعاترضح زا مامت ٌةغلابمب دوب ریمض نونکم نآ یرژرآ ار عاجش ان

 تسشاد قلعت وا عاطقاب 5 هلاگزب عبسو تیالو ٌمیمض هننفرگوا یارب

 لصاح تیاو نیا ضیوفث رپ لمغشم ترضح» [ ناصرف و دندبذ| درگ ِ

 ینوجلد ر دقفت رب یئبم اریپ تضفطالم ٌهفبعص یسدف اب هدومن

 دمع» بوعع* رادمناهح رابرد قتاقح و عنوسب رعشم و رادسب

 دندوب هنشون واب و دندانسرف وا دزن تفالخ هگشیپ زارادرب زرگ کربم

 هلکذب تیاو اب ارثآ لعغلاب دینشاد هبوصنیا شهاوخ هراومه نوج هک

 تخادرپو مظنب دنچ یزور لاب غارف و رطاخ تیعمج# هدش فرصلم

 بئاعتزا هرهاق دونج هکنآ ات دیزادرپ دوخ لاوحالالنخا ربج وهبوصنآ

 تمشح کگنروا رقنسمب هدش غراف وا مهم تیافک و هوکش یباراد
 هیشاد هنشا۵ هک رگید نابعدم و بلاطم تشونارد دننک تعج)رم

 یاضنقمور توخا یثآ هچلانچ و هیشوک میهاوخ زیننآ لوصح رد

 میهاوخن هقباضم لام و کلم بترم زا ژیچ ييهرد تصا توقن
 تفطالمو ناشیلاع نامرف هدیسر هلاکنب هد کریم دمحم نوچ و دومن

 روصتقوف 1 ییمظع ٌوطع نیا عوئو زا دیناسر واب نا.مج ویدخ ماد



) ۲۲۴ ( 
 هدیشک دانع و ندک نامک راب هراومه هک هوش یب ازاد رابدا و رارف

 لام صشد لابقا توطسب زج شداسفا عفد ورش تیافک و تمغ)د

 ینسشگ چبنجم و رورسم  تیاغب هوبن ریذپ تروص ریگملاع هاشنرش

 یرازگ رکش بتارم و یدابکرابم محارمرب لمتشم مان تینبت و

 نیشن م کاح چک رکن ربا ژا دوخ و هانسرف الاو بانجب هننون باوح رد

 هددمر وژزا تداعس و تخب هک اجلازا گیل دما هننپ ۸ تسا ۸گنب

 هک یاد هلماعم لقع و هک[ راک ربمض و دوب هدیسر رسب شنلود راکزرر

 و هننپ هب ندیسر زا دعب تشادن تسا نایژ زا دوس زیبمت ٌهیامرس

 ؛ «درک ياج شرس رد يبلط هدایز یادوس رابب ةيوصرد .تفوصت
 رابدا بابس) ماجلا رس هراب رگید راک زا رود یاهرکف و ماخ یاپعهطب

 ویدخ یثوجاد و دقفت قح ر هنهنادن تیماع و تمعن ردق و دومن

 نوج و دومیپ ی افشان قح قیرط و ۶ ان هار هنخانشف نامز

 باچنپهجونم هوکش یب اراد بقاعنب بات ددشروخ تایار هگ تسداد

 تشطلس هاگنخت و درب یمن نامگ یدوزب ار ممنآ مامتا و هدش

 ماخ زا درمش یم يلاخ لالج بوم هوش رف زا ار تفالخ رقنئسم و

 بوصب :دروآ عمج یرکشل هک داننا يداو یاب يرخبب و يعمط

 زیتریاب دیاش دناسر دابآ ربکاب ار دوخ هناوت رگا اجنازا و دی]داب] هلا

 کیرعت و نایوگدماشوخ و نارکون یاوغا و دورب شیپ زا یرکی تمد

 راک قنور هدیشوپ شنلود حالصزا مشچ هک نایوج هذنف و یابلط هعئاو

 وا یئار هبت و یشنادیب ةولاع زین دژدسح يم دوخ رازاب ییمر

 اب هذدپ رزدیففوت کدنا زا دعب و دو ار شرادنپ غامد 5 دش

 لاس سیا رفص طعاوا هلاکنب میظع ؟راود و هناخاوت و دودعت | یاهر ؟شل



 لای

 اریپ ناهج 2 رماخ هدنگنا باجذب تحاسب دورو لظ تابلاع تایار هک

 تیزعیاول 3ومذ" تمعرد زاهننا دوب هوکشیپ راد ةننفعفد لوغشم

 مدق شیدنا هتوک نادسفم یاوغاب و اتشارفا داب] هل تمسب هذتپ زا

 سانهر ٌةعلن یحاونب نوچ و تشاذگ شبپ شیوخ دح زا تراسج

 یصح نآ تسارع# وا بناج زا هک هوشیباراد رکون هگنس مار دیسز

 زا رارف زا دعب هک هوژپ هنتن نآ يامياب تشاد مایق سام) گللف

 دانا ها تمس ناراد هعلق رگید و واب هاب] ربکا ةفلخلا رقنسه

 دشیفالم واب هتفر دنهد عاجش ان هب یحاون نآ عللق هک وب هنشون

 بناج زا هک ههراب لیلجا دبع هبم ینچمه و فرید ار هعلق و

 لالخ رد و داد راب روکذم ٌهعلق دوب هراذح علف سراح هوش یب اراد

 هک تشوخبم واب دای] *ل) راد هعلق ناخ مساد دوس هراومه م ایا یٍا

 مفک م دلست ار هعلق دژیآ بوصتپاب دوخ رگا هک مروصام سیاب مه نم

 كلوس دایدزا و لطاب تمیزع خوسر تعاب زدن تاسدهفیا مودم و

 لاوحاو قثافح نیا نوچ و دابن رتشیپتأرج مدق هنشگ وا یدرخب+
 حالص و تفار مومع یاضنتهب هچرگا دیدرگ لابقا هاگراب ضورعم

 زوکرمتسا رفسگ ریخ رورپ رپم ویدخ نیا ٌةیسدق میش هک یشیدن|

 فامغا و هعماسم ًةدرپ دشاب رودقم ویگمم ات هک دوب نا رونا ریمض

 «درکان راوطا :هددهو گز درخ!ناژآ راچنهان تکرح یا هدیشک زا راکرب

 هار هاشب اروا اریپ تلود تامدقم و ازفا شوه تالاقم ژا و دنراکنا

 دعب هچنانج دشک یزبرذوخ و هننغب راک هک دوشن نانچ ز دنرآ ردقه)

 لاو و یشذم گرزب لامک زا ررکم ازنا شروش رابخا نیا قیقع" زا

 لطاب شیک هدوهیب نآب زیگن| حالصززیوالد ياپمان تظعوم یداین

۲ ۵ 



67:۳۳ 

 باوص ان درک زا »دش یهاکآ و روعش هیامرس دیاش هک دننتشون زینس

 یکیل ددرگ زاب هدز راذنعا لیذب تمادن تسد و هیازاب دوخ

 ظفح طانم هک طابقحا و مزح بئارم تیاعر ربانب تقونبرد

 رب تسا یرایشوه و یدنمدرخ یاضنقم و يرادنامج و تدطلس

 هنشگ رپ تک: 8 لجهر و هک تفاث نننچ رثأم دیشروخ رطاخ

 دارا کرت و دیابن دوخا رادنپ و تاغغ ءاشن ییشوپیب زا راکزور

 دانع و تفلاخم رب هدرکن شیوخ راوازس از ثمیزع و دنسپان

 تسواقم باث دابآ هلا ییکموک رکاسع اب نارودناخ نوچ دیامن رارصا

 اربپ ترصن تبکاوم زا یجون و ارسا مظعا زا رگبد یدنچ درادن وا

 ات دنیامن یعت بوصنادب ناطلس دمع* هنازهاشداب تیار لظ رد

 نادان یآ دارا و تمیزع تیفیک و لاحتقیقح زا هدوب وا هار دم
 غیلرب ناربانب دنراد ضورعم لالج دسب دنباب رد هچره لاکس هذنف

 ماپم مظن رابتالاو دازهاشداب هک تصسودپ ذاغن یارغطب ژارطتمارک

 اب هنشاذگ او دوب اجن] هک ارصاا ربما ةنطلسلا ةدمعب ةفالخلا قسم

 دوب دوعسم ینعاس هک لولا عببر متغه دانآر بکا رکشل و هناخپوت

 زا يعمج زین روضح هاگشیپ زا و دنزارن| رب بوصنآب تضبن یاول
 هک دش مکح و دننشگ یجعم اغو ٌةصرع ناریلد و امزآ دربن نازرابم

 ةرصاعم زا تسد نارودناخ دوش کیدزن دابآ ءلاب عاجش ان نوچ

 لاوحا نیا منت و ددنوبپ دوعسم دونج) هدیشک زاب  ععلق

 نیا نارظان يازفا ثربع هنشگ راز مناوس کاک موفرم بیرقفع

 دومعم ةفيضوب نوفکا دش هدهاوخ يدزيا تردق عئادب ٌعومج»

11 



۳ ) 

 رکیپ ترصن تایار هام رذآ مبن قباطم لولا عیبر مرابچ هدرگیم
 زازتحاب هفالخلا راد لوخد دصقب دابآ زعا یاشکلد غاب زا زور لئاوا

 دوب ژور رخاوا هکرابم علف ندش لخاد ثعام نوج و دمآ

 راکش زودنا طاشن هدومن هجرت ها رکشب تسخل ناهج هاشنپش

 غابب دوب هنشذگ زور زا ساپ ود بیرف هک تعجارم زا دعب و هننشگ

 هدوسن تداعس لوزن تسا عقاو هاب [زعا وربش ییبام هک یتاب ردنس

 و زوریف :تخب اب زرو رخآ و دندبنارذگ تحارنساب اچ[ دنچ یتعاس

 رپپمجرا رب ۹1 ژورفا ملاع ردب و بانئابج دیشروخ نوج ژومودع لابتا

 ٌةدوک رب برز تخت هک رظنم عیدب رکیپ هرک يليف رب دیآ رب نیرب
 صرع بوصب تمیزع یاول هدش راوم دوب هتشگ بصن نآ تشپ

 دننخارفا لالج و دج* کلملا راد تحاس و لابتا و لود رصم

 سوک و لدط وبرغ زا هدمآ شزاونب هنایداش يا.,کروک و طاشن یاهراقن

 رازورشوگرد تمشح ًةلفلغ ر تکوش ٌةنطاطریفن و انرک شورخ و

 نانعمه یهاشنپش هوکش و يبل | رف اپ تک ملاع ویدخ ينيگ و دبییپ

 هدومرف روبع رهش راث] تعسخ رازاب نایم زا راوس لیف رفظ و ترصن

 عماج دجسمب لرزن وترپ تصسخل دوب هدیسر رصع زامن تقو نوچ

 مین ود و دندشراوس تلود برق هدراذگ تعامچ! زامن و دندنگنا

 راصح بوک رس فرشا لوزن رف زا هکرابم ٌهعلق هدنام زور زا یزهگ
 »* تشک کاخ زکرم شخب تنارش و گکالفا

 مودز لهچ لاس یسش ؟دنخرف نزو یرذج
 ناسانش قئاتد و لابتا رثأم فدا نیا ناچم» قیاقح رب



) ۱۳۳۸۰ 

 ندناوف عنادب زا هک دنامن یفخ* لالج و تمظع رخاغم رثافد یرپا

 نیا نایاور امرف هک تسنآ يکيزارط دبواج تلود نیا ٌةلومعم

 بت داعسرمع ییذس زا لاس ره رد ناسحللا میمع ناشلا میظع نام درد

 و رز زا دوقن فئارشب دسر رد داینب تشبم دالیم میرات نوجییدرف

 رگبد و الطب هعفدکی هک قیرط یاب دنجلس ایفا صئاقن رگید و میم

 هک يابش) و تازلف رثاسب رگید تبون دنج نازا صپ و هرغنب هبترم

 هروکذم هوجو و دیآ یم لمعب نزد کرابم نآ 8دش دوبعم و زرقم

 دید ر یناببج 5 درک قافنا و لب قاقعلم | بابرا و نیجانعم هی

 بع نامزالم نزرجخ سشج نارل و دنزیربم و ر7 رز م|دب دوصتم

 لاو محارمب یگنسیاش و هبتر قفورب برف هکشیپ ناکدانسپا و تفالخ

 یلاس رد يرمت و يسمش خار ات فالثخا ریاذب و دنباپ يم زادنما ع

 ناهج تاب ار رگم هندای هاقعنا ٌةياردپ زآ م ااع نشج نیا راب ود

 ۰ يعءاب ۰ * ددرگحم يئازفا برط و يئارپپ

 نانس کلم هش نزو رز ورهوگ اب * نامز لا تداعب دوش لاس ره

 نابج ود زا قح ٌهیاس دی نوزفا « دنچاس تقیقح یورزارگا کیا

 ٌهلیسو ينعمذيامه هک تسنآ ةدنخرف نونافنیا عضو زا ضرغ انامهو

 هورگنآ رث) تمباج) ءاعد تاکرب هدش نادنمنجاح و نایاونیب يبايماک

 ءاشنم روس و یشج بیرقت مه و هدرگ ایلع دصاقم لوصح ًهیامرس

 ییشخ+*اک و ش شزاون هنشگ هناهاشنش تیبرد و تیافع راذ] رود

 نبردو دمر روپظب تمدخ طاسپ ناگدائسیا و تنطلس دم یاهدنب

 هاشذهش دوعسم رمع زا يسمش مکی و لب لاسهک ماجرف هنسجخ ماپا



) ۱ 

 لومعم مر و ررقم ی دا یسمش تر 2 ۵ یسشجح وب مرد و لپهح لاس

 رذ] مهدزا رد قباطم لولا عبدر ملفه و تفرپذپ داقعنا تروص

 نالسغ سام] نودرگ ناویا رد هنناب بیترت اشلد یشج الاو مزب

 لکده و تماو ۵ رکیپ 2 تشک بش ر ردق رابنارگ سید و اید

 رهاوجو کاپ یاهناج رهوگ اب تمظع لامک و یگرزب طرف زا هک لابقا

 صروص ی تداع و سر ياضنقمب نرچذس ناوذن شکالد| ننازخ

 یادا زا دعب و دش هدیجلس هدوبعم ءایش) رثاس و مبس و رزب زاج* و

 نازیم چرب زا ناپج بانفآ نوچنابج نافاخ اریپ تشمیم ممر نیا
 هزسجخ یشج نارد و دددش ینارماک و تلود يارآ ر یرم هدمآ رپ

 دزلب رس دنمجرا مراکم و بهاومب تفالخٌجبنع یاهدنب زا يرايسب

 یرات عصرم ٌةرط تمیاذعب هگنس تذوصج هجارام هلمج زا دندیدرگ

 ناخ ردانب و يشخ# ریم ناخ نیما دمعم و تخارفا رب راخیلا

 نارادبصنم زا يرايسب و ناشلا عیفر يارما رثاس و ناخ ییضترم
 رخاف یاهنعلخ: ةیاپ و هدر تواغت ردقب ناشب رپدم 5 لس نامزالم و

 ةدالخلا رقنسم رد هک ارمالا ریما و دندپشوپ زاینما توسک هیامنارگ

 هولام راد هبوص ناخ رفهج و دوب نطو رد هک هگنسیج هجار و دابآ ربک)

 هزنخودنآ تاهاجم ٌقیامرس تعلخ لاسر اب دنتوب رود تدالخ ربرس

 یرازهشش بصنمب راوس رازه ةفاضاب لباک راد هبوص ناخاباهم و

 هذلر هد لمس رو ۸و س| ود راومس دصباپ و رازه گیس راوم رازپچفپ



۳۳۶۸ ) 

 25 ناخ رداپب و دش صخرس ناطلس نمعم هدازهاشداب تمدخب

 راوم رازه ةناضاب دوب یهابم راوم زازه رابچ یرازمجا بصنمب
 یاول ملع تیانعب ناخ یضترم و دیدرگ هجثر او هجد) هس هچد| رد

 زاوس رازه ود یرازه راهج بصذخهب هفاضا و نلصا زا هفخارفا زاینم)

 1 ۱ ۳1 ما
 ٌگینع یاس هببج هدیسر دابا ربکا زا روک ه ثردا هحارو تشک دنلب ره

 و دیدرگ یهابم عصرس جد رس و لیف تمحرمب و دش تدالخ

 ریدغت هد میظع ی .ریصقت زودص ربادپ نیزا لبف یددنح هه ناخاباجن

 باطخ بلس ر رابتع) و تکوش ٌهبتر زا لزع و ریگاج و بصنم

 ماکنه نبرد نوچ دوب مررعم راکدبرث] یاس شنروک تداعم و راب

 ینازرا شنروک تصخر اروا هدیشک شمئارج ةدیرج رب وفع مقر

 یاطعب و دناشنا ریصثت ٌعبصاذ زا ریوشتو تلجحخ قرع هنشگ لابقا

 رد هک ناخ میفاربا و ناخدنهشناد و تفایصاصخخ) صاخ تعلخ

 دندوشهپ زاینما فیرشت تعاخ تیانعب دددوب نادیشن هشوگ تکلم

 دوب هدش ادج هوگش یب اراد زا رپکرب دودح رد هک ناخ دّراد و

 روک هگنس دورنا ( ن ۲ )



۳ ) 

 بابماکراوس رازه هس یرازه راهچ بصنمو ریشهش و تعلخ یاطعب
 هجئر رپدس کیع مالئساب یطو زا هزان هک هداه هگنس واپب و دش تیاخع

 و تعلخ یاطع و راوس رازه رد ییرازه هس بصنمب دوب هدیسر

 ملع و هراقن و لیف ریجنز کی و الط زاس اب پسا و عصرم رهدمج

 ٌهلسلس 1 دشرا هک يصخش ةراومه نوج و دی درگ تمحرم راظنا دروم

 نبرف دبا تلرد نیا ناهدنامرف شزاون دروم و ندئآ تماهش

 هناهاشداب تفطاع دوشبم وارب بطاخ* تنطلس هگشدپ زا دشاب

 هنخاس روسان باطخباب یرورپ داز هناخ و تیبرت یور زا اردا

 ناخ دمع*رظن نب ورصخ نب عیدب دمع و دیناذرگ نارقا نوسعم

 قباس بصنمب دوب هدش لوژعم بصنم زا یربصقت ربانب قباس هک

 زوک ساد رهدرگ و هنشگ دنلب رس دوب راوس دص راپهچ یرازه هس هک

 ینکدیجوهرپ و راوم رازه ود ییرازه هع بصنمب یدهناپ ٌهفاضاد

 رانا قیاس راوم رازه رد یرازه هس بصخمب راوس رازه ناضاپ
 تلود یگزات برد هک رومرس رادنیمز شاکرپ گاببوس و دنننخوذنا

 ةَقلع اب عمرم ميدپ رس و پسا و تعلخ یاظعب هنفایرد سوبناس|

 هللا ضبف و تفای طو تصخر هنشگنوگ انوگمحارم دروم دبراورم

 عصرم ٌةنيج ءاطعب ناخ راب ءالا و ملع و ریشهش تمحرمب ناخ

 رازهود بصنمب ناخ رادنید ٌهفاضا و لصا زا و دننتخودنا یزارفارم

 يدصناپ و رازه بصنمب یمقلا دبع 2 وراوس رازه یدصناپ و

 فلخ ناخ تمه و دندیدرگ یناورسخ محارم لومشم راوس هاجاپ

 ,شیوخردپ اب هتشگ یهابم لیف و تعلخ تمرکمب ناخالما

 هک دش صخرم داب] ریکاب هداب تعلخ ناخ صلخ# و دن صخرم



۲ 
 ناطلم دمع* هدازهاشداب باکرب هک ار ةفالغلا رقنسم نآ نادکهوک

 لاعت لاج* هدومن یلوازم و سغدق_ندمآر ب رد دندوب هدش نیعم

 شزاون رس زا عصرم ٌهغبج هدع کی وا بوعصم ر دنهدن لابما و

 عاجش باطخب گبب تربغ و دش لمرم رابت الاو 8نازهاشاب تبع

 باطخب کبب ریژو در یناخ رولد باطخب قداص دمع* و یناخ

 هنشگرومان یناخ باطخ) راخ برقت دلو یلع دمعم و یناخندارا

 باهولا دبع یفاف و هدجو ضوع الم و یراخ؛ باهولا دبع ۳ ۲

 ییشح ردم تشگ بادساک هدور رازپکی ماعناب کی ره تاضقلا یضنا

 اراد ةدمع نارکوف زا یشخدب زیزع ربم و یناخ منسر رم و هلیدنر

 هددسر سوبنائسآ .تلودب علاط تدعاسمب مایا ییرد هک هوکش یب

 یرایسبر دندیدرگ یهابم هتسیاش بصانمدو تعءلخ یاطعب دندوب

 تدالخ ٌهبثع یاهدنب رثاس و تنطلس هاگراب یاهدمع و رسا زا

 لبفو پما ورجفخ و ریشمش و تعاخ یاطع و بصنم شیازفاب

 هننناپ شزون دوقن ماعناب یضعب و ملع و 8راقن تمحرمب یخرب و

 دن) ناتسودنه ناچلس همغن دما رس هک ناخمارسب و ناخ لاعشوخ و

 لها رثاسب و دندیدرگ تزع ژودن) هرهب لیف دام تیانعب کیره

 ماعنا هدپرر رازپجاب طاسبن) لفحم نآ نابارس دورس و طاشن و همغن

 لبف ویجنز دم رب لمئشم ناطلم دمعص هدازهاشداب شکشیپ و دش

 رون| رظنب نالآ عصرصس و رهاوج صئافن و يبرع بسا رس کی

 یارما و رادقمیلاع نانیئوذ ی رنج و تف فریب لوبت تر هدیمسر

 مر لاح روخ رد فی ره رادم کل نادس] یاهدذب رثام و رادماذ

 ٌةجرد هدپور کل هس يزاوم عومجم زا :دررآ اجا راثن رو شکدیپ



1 ۰! 
 و ی ۳ یدئاب 1 ۳ نوح و شیاب  یئاریدپ

 ثاوداو تا فرابم درد یزاع* نوح با (یرر نارد ۱و ةراشاب"

 یازفا غورف هدش نایکراظن رطاخ ژورفا ترسم دندوب 9۵۱۵ بیئرت ۷1

 لآهک رد بآ یور نارد مه هک 7 رگید بش و دب درگترشع رمجتنا

 زور مس 0 و تشک ن ایئاشامد بم رظن توت هذفاب ماجنا رس ياوخ

 شکشیپ مایا برد و دوب دهم و برم طاسبفاطاسب و طاشت ب نرخ یر هللح دا

 هکشیپ هب ةفالخلا رقتسم زا تا عصرم و رهاوج ربلمنشم |رماا ریم)

 ولیگ غبلرپ مگه نبرد و دش لوجع راونا یاریدپ و ددسر روح

 تامهم مظن هک دیدرگ رداص ناخ مظعم ماظع یارم) دیز مانب عاطم

 هک روکذم ٌهبوص نادکسوک زا یعشیوخ تبایذب .صسیدناخ ٌةیوص

 رب و دراذ؟ب اجن] دوخ رانببات زا یخرب هنشاد ضوفم دناد بس انس

 روکذم هام مهدزاود بش و هدرگ روضح هاشیپ ٌهنارر لیجعت حانج

 دابع قلاخ ةدیز هزگ رب ٍد داج)ا ءاشن ٌهصالخ دادنب تداعس دالیم بش 5

 ةمالسو هللا تاولص ءایدنالا مناخ ترصضح نادمدآ رنپب نایملاع رورس

 ررقم یبئأب رورپ ید هاشنپش دوب هایفصاا هباع*) و هل یلع و هلع

 نیجانع* او قاویلس| باب راپ هبیزر رازه هدزاود رثا ریخ تحاوا نر دا

 دناخودنا ییراد تداعس هدومرف قافنا ییع ام و ایقث) هرمز و

 ةنالخاراد نیعرد هک دابآ بحاص یاشملد غاب ریس یاوه مهدزا رد

 زودن) طاشن هدز ربرس فرشا رطاخ رامب هشیمه یشلگ رد هدش عفاو

 نث رایژ مزع رگید زور و دددید ۳ ناک« ضیف انس ره نا تن

 ژوکزم هارث باط هاشداب نویامه ينايشآ تدج ترضح دونم ٌضور"



 لا
 کاپ ناور و دندومرف هجوت بوصذادب راوس ينشك هشگ سدق) رطاخ

 چاپ هددشخ» تحار و ح رر اتو هعنافر ار یدشن هردس یامه ۳

 * و دندومن ماعنا دننام داخ ٌضور نآ نارواجم و مدخب هبیور رازه

 مارک یانرع ٌردق راونالا ضئاف رازم فاوطب نآ غارف زا دعب

 تصسا تمم نامه رد هک ادلواب فرعم نیدلا ماظن ی ترضح

 هگربذم ٌةعقِ ۳1 نارواج" و ناقیلسمپ هدیور رازکب هذدسح تلرفت

 نیلصاولا ءایلولا بطق بانج ٌةیسدق هضورب اجلازا و دندرک قافنا

 هرس هللا سدق یکک ییدلا بطف هجاوخ ییدحوملا ءایقتالا ًودف

 مصر و دژ دومز هجوت سا ةفالخاا راد ییهورک ته رد هک زیزعل)

 ةندسب هبدور رازه ود ؛دومن تمه هكادملعا و هدرو] یاچ) ترابژ

 برف اجنازا زور طساوا و دندومرف .تمرکم مارثحا یسدق ماق۰ نآ

 و هنتشاد فوطعم تدواعه ناذع ینامع| تاکرب و ینابر قینوت

 نویامه ٌةناخلود زور رخاوا_هنشک راکش زودنا ترشع ار يانئا رد

 ماگنه برد و دیدرگ دینروخ فرشلا تیب گشر فرشا مودق رف ژا

 او دا هاشداپ تمشح رعب رهوگ یمارگ تنطلس رپپس رتخا نابات

 زاس اب یکی هصاخ ٌهلیوط زا پسا ود تمحرهب ار ناطاس دمعم ردق

 لاسرا ناخن دارا بوعص* هدومن شزاون الط زاس اب یرگید و راک اذیم

 هعلف هک تشگ رداص ناخ راقفلا رذ مانب عاطم ينيگ غیارپ و دننشاد

 يیراد هعاقب هک ناخ ژاددا دعر ندبسر زا دعب ۳ دابآ ربکا فرابم

 یخرب اب هیپور رورککب و دراپس راب دوب هدش ررقم تنطاس زکرم نآ

 شیوخ ناهارمه و هناخبوت اب هذشادرب اجد [ ورساع ٌمنارخ زا یارشا

 ددرگقحالم اطلس دهج*ناکم کلف ةدازهاشداب هب و دوش دابآلا ٌثناور
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 هکذم تگجو روکسادرهدرگ و هداه هگنع واپب وار و روک هدرنا ةجار و

 ۰ دندیدرگ زارذارس لاو برد هاشداب بهاوم و ایاطعب لاح روخ رد

 نوروس هاگراکشب !ریپرفط ول هجوت
 ماچشان دف ةردان ءافطا تشح

 ربم رطاخ مواعم راثآ و دهاوش روپظ و رابخا رتاونب نوچ

 عالط) دوجو اب سادسان سشد تیداع عاجشان هک هیدرگ رونا

 رقنئسب لوصو و باجلپ دردح زا بای رفظ بکوم تدواعم رب

 لابخ ةسوسوب هنشگن زاب اطخ رادنپ و ریک ٌةشيدنا زا تفالخ گنررا

 رابد) دوذج اب تراسج ماکب و دراهس یم دانع و تفلاخ* هار لطاب

 و یوج گنج مزع و هارآ هل دصق هددسر کیدزن سرافب دودعب

 روچذگ هو یهاشخهاش ترضح یاردپ نیلصم یار دراد هاسد]

 تا يهانپ نابج و تفالخ زومر رونسد ر یها و شناد رارسا
 هدومن تسهن تنعلس رقم زا تلود برف هک تنرگ رارف نآ رب

 طاشذب یحاون نارد دنچگب و دنیامرف هجوت نرروه هاک راکش تعهسب

 شنم فالخ نآ لاح قیقعت و رابخا دورو رظنفم هدینارذگ راکش

 مالصب اد تلاغغ ظعاوم و انا شوه مئاصنب رگا هک دنشاب راک هزدتس

 دودح زا تأرج مدق و دنز راذنع) لیذپ تمادن تسد هدرب هار راک

 زوک هگنس هورنا ( ن ۲ )



( ۳9 ۲ 
۰ 

 ادماد ؟دارهاش مار دزک تا دراعم هندپ کم متیز ابد د شیپ سراب

 زین دوخ و دننادرگ زاب القنم رگاسف اب ار ناطلم دمعم رابت الاو

 تعحارم نوزفا زور تو ِك رقلس هل نوروس راکش غارم ژا شعر اتات ثاعس)

 هفاین هاجننا ر یماک |[ ,غیذوت ینلودببو یفخب هدونغ ژا.رگا و دنیاصرف

 راکیپ و هبراع ,باکتراپ ۳ دابآ هلاب ۲ دزارنا رایکدم) و توخلرم

 عفدب دن شاه اش نوافک تسمه ةهحو ار وا لامشوگ و هدجلد و دزادرپ

 عیبر مهد زناش ساس) ریخ مزع ییرباخب و دنیامن هجوت وح هدنف ۳

 مکح»۵)د تعالخ ر رزا یشلم دام رذآ مرد و تسسدد قفاوم لوا)

 رصخ ایدی . ضید تارامع ۲ ددنژ نژربب لابفا قدارس هک دزلوسرف

 :دنخرفینعاس هک رکید زژژ و دندرک هاج و تمشح هاگراب طعم هابآ
3 2 ۰ ۰ ِ ۰ ۰ ِ 
 لرابم علم زا )9 یر ۳ علاط و رورشف تخد اب زور لئاوا دوبل رثا

 تم تار ی دقاتم دوش ی دن امد 5 لش راوه .ي هک فظ لدف رب

 0۳ هر شک هحونم رترش نادم زا و دننخارف| رب دصقم بوص) نویامه

 تبایمک دوج تسد یناشفا رز زا ار قثاخ اج همه هابآ رضخ

 طاسب اشکاد ماتم نارد زور رد رو« ضعب ماجا رس یارب و هننخاس

 راد یجراد ۱ ععاد دد وب تم رد مایم ,ّشخ» م اظرد| هدرنسک تسادا

 سوبع* اجلا رد 45 شخ-» دارم ییراهربخ و تسارح و ةفالخا)
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 یهابمهنهاخ یرداد تیانعب 3 در۵ درگ یدعم توالخ زکرس مرآ تامهم

 تمهحرس بادماک هبپدر رازه تصدد ماعتاپ ناخ ددمند ۵ و طش

 زا هک ناخرفظ و ناخ رخاف و ناخ میهاربا و ناخباچلاب هنشگ

 تمصخر دا دون ناجا راوخ «عیظو ةدالخا | راد رد ۱۵ لوزعم بیصنم



) ۳ 

 ةفللخل رقنسم یجراد ةعاقب هک ناخ زادنا دعر و هننداپ فارصنا

 ههاضاب و راک اذیم رهدمج یاطعب وب هنشگ هامنعا راظحا دروم دابآربکا

 شزاون راوس دهناپ یدصناپ و رازه بصنمب راوس دص یدصناپ

 و دداسر یاب ج] ربکاپ تعر نا هم از دوخ هک دش صخرم هدفاو

 زاوازسب دوب قلعنم راب هک نایدح| رمز شعر ؟ نهی ربم تمدخ

 عصرم رهدمج و لیف تیاذعب هکنس وابب وار و تنای ضیوقت ناخ

 پمار عصرم یکهدعهد یاطعب هبدوسبس وید مرپ و اطزاس اب پس) و

 ناهبیدوا هجار و پسا تمحرمب ةبدوسکس هگنس لبس و الط زام اب

 ادندشگ القنم دونج ٌهمیمض کد يهابم تمعلخ تیانعب هدب ۳

 ةدالخاا راد ییسبون هعفاو عیرگ یشخ) تسدخب ناخ هللا لضف و

 تعلخ تنانعب هفنای دعت رهش ییحاون ییرادجوقب ناغفا مرک و

 موحر !) دجء ریم و یدیپهد باهول دبع هجاوخ و دندیدرگ زارفرس

 :نآ نایکموک کلاس رد اهدنب زا رگید ي ءهمح و موحرم نانخ مالسا داو

 اب ناساکب هگنس تربک و تتزانار ات هاح و تمشح کلملا زاد

 نم نیهززپ هجارو هلش ضعرلت "ذوب قلعفس اب آتی كجوف هک
 راوس دصناپ یدصاپ ر رازه بصنمب راوس دص یدصناپ ٌهفافاب

 ژا ترصن و يزرريفب روصنم تایار زوکالم هیام متسیب تشگ زارفا رم

 دسر فرشا ضرعب هلحرم هس یط زا دعب هدوهد تضربد داب| رضخ

 ناطام دمع# رگ !اررادقمیلاع 8دازهاشداب رفظ و میثم ٌةیصان ةرف هک

 هاشنپش هلمعااب دا ددسر هوان اب ام نیمه مهدزون القفس رکاسع اپ

 یااخلا عببر موس هدومد لزاذ» يط نااگفا زاکش او نراذک دبص ناهجا

 نارد.رگید,زررزو دندرتسگ نوروس ٌهبصف)ییجاون رب, لااج و زم یاس



۳ 

 ویدخ هک اجنزز و ددتخادرپ رکش طاشنب هدرک ماقس لابق هک ریچخ

 عاج#ان تیاده رب سانش قح تمه و ماجرف میخ تین ار ناهج

 ارادمب مو نیا دشاد م حد و نکم»م ان هک نزنساوخ»* ی شد دذا

 نرروس یلزنم کی زا دشکب زیرآ و زینس هب رک و هبای ماجا هعلاصم و

 یرررپ درخ و نوییصد بارم رب یابم هورع» يمدن هراپ

 نآریمضلا یف ام تقبقح و تمیزع تیفیک ات دندانسرف وا دزف

 زین نرججح بدارممامدا ةاسودپ حوصو) دیدن و شنادرهوج گربب ی

 رکاسع ی ییلوازس مو هک ناخ صالح لزنم نیمه رد و فر روهظب

 دمع*ناکم رپچس رد دیشروخ هدازهاشداب رکشلزا دوب ةنفاي ریعت الغنم

 ۷1 تشاد ةضرع و لودذ تنش تصسزالم تلود زارحا 5 دیس ) ناطلمس

 یئوج هدف تام دم و عاچش ۳ لوصو ترف رابخا نوح و هینارذگ

 هدساج) , ندقبب و دیسرب»تاود عمهاسمب زورب زور وا ییزدگناشروش و

 فثارش و _ِب رجاوزب تسشطلس یادوم غامد هدب روش 17 ۹۹

 تا خمار یعونب دان و هشیاهذ| جت زد و هر :امگیم لوخ لاصدتسا

 لالجوتوطس نارین مرجا هرادن دوم واب اساوم و ارادم هجو يهچ هک

 هناهاشداب بانع و تربغ رج و دم] لاعناب لابتا و روشک ویدخ

 رد هک دش ناسوا القنص رکاصع و دازن الو ؟دازهاشداب هب و دناخارفا



۲۳ ) 

 زد و دنرب هوعسم بکوم لوصو راظنتا هدرکن لیجت راکیپ و گنج

 ناخ ردابب و تشگ نجلص رثا رفظ رکشاب هدیسر هانآ ربا ةفالخلا

 تسوعپ حوضوب هلح رم تن ود ِص زا دعد و لقش صخرم اله فرم رکشلپ

 قحاد نآ ماجرف هد لاح ژا یلمج#- تسا هدی درگ یفالم واد هذفر د|د

 ماظزا دیمر یراذب هب یوچ هکنآ هذنپ زا ندم] رب دعب یانش

 نآ ددشنم و نالصع :داشک هدلد 1 ناذطوذم و هدگس رد فابسعا ۴/

 ن اف املربم و دونه 1 یدلومدم و راچذ رژ زا ریطخ یغلبم ۹1 تشامگ

 کلا ببیرف تبعفع "و رپق و رجوع و دذر دگب دن وب اجنارد هک

 لامک زا و تحدر 9 سراذب لها زا لواطت ی ك مس روز) هدیزر

 دندوب ملظ و روح نسل ی دصخم 4۹1 یعهج وا يشوييپ و يناورپ یب

  اتسدد " * ومصضم قو رب

 ِِ غرم رازه شناپرکشل دننز * دراد اور مذس ناطلم هکهضیب مون هب

 سومان و لام و ضرعب ملظ عاوبا درد نایم ژا رو غلبم فادرصا

 ٌةیامرم ار لام نیا عج لأم دب درخ یب یآ و دندیناسر نامولظم نآ

 شیپ تآرج مدف اجازا هنخاس 7 ِ ِ د باپسا تیعمج

 هدر اهن آ و دوب هدانسرف رودنوح رح رب دوخ 9 ذ ورسخ هجاوخ

 تابث بات اجنآ مکاح یوفص ناخهرکم دندوب هنخادرپ نآ ةرصاعمب

 گدنا و دنچ یپوت ندخادنا زا دعب هدیدن دوخ رد يرادياپ ر



۱ ۲۴۰ ) 
 دابآ «ل) یلزنم ود رد روگدم ٌکفرف قاعغناب و درمآ رد هعاق زا نیعریوآ

 ۹ ی مس
 نا هک يناذلا عیبر متفه و تسوبپ راب هاسف و هدرددو نا مدد دو مم ۵

 ذش یقام واب هدم] رب هعلف زا زین ههراب مساق دیس دیسر ذاب] هلاب

 ضشنرصنب ار هعلف قباس .رونسدب درخبب شیدنا" لظاب نآ نوچ و

 تیابنب دوخ ماوقا زا يديس مان ییدلا جات فیس و کشاذگ و

 هرز نزقبج کمدمض تشاد هک ي ینبعمج اب هنشاد ذگ., این[ شیوخ

 بآ زا انآ هلا رد ففوت زور هنو تشه زا دعب عاجشان و تشگ

 یازفا تربع بیرقفع شلاحماجاارس دامن شیپ تزاسج مدق هنشذگ

 ار اخ فّواد هناهاشداب تشطاع مگذه برد دیدرگ دهاوخ "نادنمشوه

 يگيب شوقار ناخبلک سح و تخاون تفب رز لج اب لیف تمحرمپ
 ررازه و یرازه ود بصنم دصاپ ٌهفاضاب ملع و تعلخ یاطع هدرک

 رییغت زا هوذاخ روپ س یرادحوعب وا مع رسپ يبادزب و تخاسیهابم

 یدص قش ةفاضاب و پا و تعلخ تمحرصو هبرودب هگنساپم هجار

 تسدخ» ناخ راواژس و راوسرازه یدصناپ و رازه بصنمب راوسدصراپچ

 علخ تیافع و .ناخ زادنا دعر ربیغت زا نایدحا ییرگیشخب ردم

 ناخشابلزف و راوس هاجلپ و دص هس یرازه بضذمب هفاضآ و لصا زا و

 تسحرمب اهدنب ژا رگید یدنچ و ناخ عاجش و هبپور رازبجلب ماعداب

 دو یلاعملا وبا ریمروکذم هام مهدزارد دننشگ شزاون کروم پیما

 ترورض ربانب هک راهب ٌةبوص ناراد ریگیاج زا موحرم یلاو اژریم
 تدارا یور زآ رگشل زا تداعس یربهرب تو سر هدیورک عاجشانب

 تعلخ یاطعب هننایرد سوب نبمز تماود دوب ةدروآ لابثا بکومب

 را انیم زاس ابریشمش و تفب رز لج اب لبن ر الط زاس اب پس و"
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 یرازمه ٌمناضاب و هدیور رازه یه ماعتا و یناخ اژردم باطخ و

 نایکموک زا زوک هدردا هجار ۹1 ددسر فرشا ضرعب و دیدرگ نوگ

 دابآ ربکا رد یژور دنچ میدق رازآ هادغدا ببسب هک القفم رکاسع

 یبلط رک یدر ژا تفوک ٌهبقب گردو ای تاقوا یی برد هدرک فتوت

 ةفالخلا قفس سی حاون رد دوب هدش هناور اجنازا ۱ رثا رفظ رگشل تمیزعپ

 روضنم بکوم زوجع ۳۹1 مهدرابچ تمآ رس شنایح راکزور لار  ربکا 1

 بلط هراومش ۳۹۹ هان سند دیوم هاشفش دش ی زوپ ن : | ۳ ییحاوت زا

 همی 21| ءادلوا ي طا وب زا هجوت راونا ٌةضافتساو هک[ یاهلد زا تمه

 ءافرع ٌوواَر ماظع ءایفصا ٌءودق ٌهیسدق هضورب تسا ترضع ٌةمیرک

 دنع لها ماوع نابزب هک هرس صدق ییدل| عیدب دیس ترضح مارک
 اعب تراپ مر )۵ تاطعز| لار هحوت نافع دراد رامدشا رادم هاشد

 ۰ قد ۰ ۳ رس 1 ۳ ( 1 سس

 رو هربب ماع ماعن) ضیخ زا ار راونا) ضناف رازم نآ نارراج*و دندروا
 رادقمیلاع رابت الاو وداز :اشداب هک هروک ٌهبصَق رهاظ مهدقه دننخاس

 هفتشاد لوزن اجنآ القثم رکاسع اب ناطاس دمع* دنلب تخ# دنهجرا

 ربارد رد هناخبوت و دوب هددزرر فتوت هدوسر نآ عیهو هرکراپچا عاجشان و

 هدر درگرفظو ترصا ق ارم برصضم تشاد یئارآ بفص مزع هددح دوخ

 تمزالم تداعس زارحا ناطلس دمع*رادقم دژلب دنمجرا ةدارهاشداب و

 اطع راونالا ضئاف رازم نآ نارواج"و مدخب هدپرر رازه ود و ( ن ۲ )
 خا مهدفه دز درگ

۳۱ 



۳ ) 

 ۰ میس , ندفع+لظو دد دوش ِِ و زوم یردان اد صاخ

 ناخظعم ۳ ۳۲ 0 1 یزرریف بابسا رو و تافافتا

 هاح ناسا هارد هحونس سیدناخ زا عاطم ۳0 غیلرپ بجومپ ك

 داد یور لاق و هبراع*# نازا دعب زور ود هک خیرات نبرد دوب هتشگ

 تسمه رهوح و یگدنب وکدن و صالخا سسح | ودج۴ تکی ندوسر

 تاهابم تماق یردان ی هصاخ تعلخ یاطعب هددنارذگ رذن

 رثا یزرریف لزنم نارد رگید زور رفظم دیوم هاشنهش و تخارد)

 راکدپ و مزر مزاوآ دیمث و راعش ترصن جاوفا میسقدپ درک تسادا

 رچفخ تیانعب ناطلس دمعم هدازهاشداب زوز نبرد و دننخادرپ

 ييبرع بسا ۵ ءلمجلازا با دص کی و ددراورم ٌهفالع اب هصاخ

 کی و دیراورم ٌةیالع اب عصر رهدمج یاطعب ش مظعم و یفارع و

 یدارع بسم | تمحرمب ناخ دم" ردد نب ورسخ ی عیدب دمع# ر

 زاوس راره ود یراره سس بصذمب راوس رازه ٌهماضا د یحوسرپ و

 « دندیدرگ شزاون راظنا تم



( ۲۴۳۳ ) 

 نارداهبو اجیه ٌهشيب ناریش ٌهبراح* رکذ

 اول رفط رکاسع یژزوریفو متف و اردب نر
 ۰ 2 ۰ ه ۰

 امزآ درم ةکرعم زا ازذا رابدا عاجشان رارفو

 رگدولج يفعمنيا تروص ییثآ شناد نارو هدید نریبرود رثامضرب
 شاخ رپ و ثحاحجل زا رت هدیهوگن یمدآ رد ینفص چیه هک تسا

 لاصخ ندا تا درب هج تسدد ینوخ هفنف و یزبگنآ روش و ينوج

 تعنر خاک و ددرگ ریذپ لاخ مبظع یابنلود هک دشاب راپسب همیمذ

 هازذ لاو نارا داد رسد 9 ماغم لو یدطالس تعوهشح صف و

 دنا :هداد دادی ينارماک و ل ابفا نر هرخ دانع و ل | دح ناریت شزورداب

 هرعش * هداهن یرزو هذدک ره رپ رس یرس کب- و یزینس لطاب زا ر

 بارخ شرک دایر تسا شب وخز ر بابح ی نود * یو درظکزغم ييد

 لالدخا و ریپدد ۶ورس اب ماجاا اسد لئاذر يرآ ۹1 ماکنه نارد ههاخ

 یمشد تشرقع+ و نادژ راز ۵ ی اصرس ينايفت د دوخ ۹۹ یار

 رثا تساخ و تلاعلباب رگا و دوش برق تسن]زا ترابع یگداخ

 ات اعسو یزورب! ر تماود 11 هوزرپ قدح شیدا و ساسا ردخ تدد و

 قدرطبنآ تاناکم دشاب دوقفم تسا نآ تاکرب و مان زا يزوريف و

 رد درد واکیذ ره شاداپ ک یقیقح مقنذم تلادع هاگشیپ زا وا
1۳ 

 تسادمپ و یسز زوهظ کصخمد جا و :دام]وا عیدب نردق ٌهناخراک



۱ )- ۴۳۴ ( 

 لابتا نادنوادخ زا يم 7 اب, لاوحا نیا روهظ قافتا یسک ی نوج 6 ک

 نا ذخ قعفسم دوز زارت دوز دئفا لالجاوذ صاخ یاهدیزگ رب و

 یراسنوگنو یراوخ! شرا ماجنارس هنتشگرابدا و تمبکن راوازمو لاکن و

 رابغ سکره ینابر تبشم و یلزا دارا هاگشیپ رد یرا دشک

 لاعم زا هکره و دزبر رسب .تملذم کاخ شراکزور . دزیگنا بنالخ
 ينامسآ نادکرا اب و دزبتس ردق و اضف اب يدنسرخ ان و يئوج

 عبدبیا قادصم ه هزیخن رب زگره هک دنفا نانچ « ع* 9

 ژا هک تسا یمشد ت دفاع یيوج هدف عاچشان لاح تروص ن

 تورم قرشح یشدک دسح و یبلط هدایزو یشیدنالطاب ز يدرخ یب

 نایعن قاطرب ناهدپ و دهع قیاوح تاعارم و نارج ویدخ یار و

 تخورنا عازن و فالخ ناریف ردرغ و توخت نماد دابب هنشاذگ

 شتاب هدز تلود و تخا یاپ رب هشت ٩ شیوخ رادرک تسدب و

 یو یماوفا نوج هکنآ ماقم یریا لیصعت تخوس دوخ یک

 وب ۳1 وب یما[ و یوم همان ناوخع کی ره *< یهاشداپ

 مارا کف !انج و یاد .تسد روعش ٌهفاو) ۴ رژرغ رو شوخ

 تعمیزع رد هدامن شیپ رابدا مارکبپ و هبراعم دصقی دابآعلا زا هدفاب

 تسیکن دونج اب تقو نبرد و تشاد رارصا و خوسر شیوخ باوصان

 یم دوخ لاصیتسا رب ته هذسشنر کیپ رفظ بئوم ربارب رد رثا

 نوناک زا زادگ یرمشد هاشذهش زوس نابج رپف ٌهلعش مرجا تشامگ

 تنفرگ ددزر بضغ بب» زا یهاد داب توطس رصرص »دز هذابز تریغ
 لابق و تارد تابحاو زا لآم.دب درخ؛) نآ ییلامتنوگ و هیبنت و



) ۳۳۳ 

 یئارآف مزع ۵وب هروک ععومب هادپ رفظ تایار لوصو مودس ژور ۵5

 هدزرب رس سدقا رطاخ زا راگزور هریت تخب هنشگرب نآ اب رازراک و

 از ناشن قرب برن دعر ٌةناخ#وت هک دش رداص لالج نامرپق نامرف

 دنزاس ناشف شنآ و راب هقعاص مینغ جاوفا ربارب رد هدرب شیپ

 رودع درچم# هنزارفارب ادعا عندب تمه یاول اریپ ترصن بکاوم و

 دمآش وج# میسن شبنج زا رعا نوچ رکشل ابرد ابرد رثا تمارگ رسا
 هدعاریپ شوج و هبج بیزب نت کش یمشد نگفا ریش ناکنهن و

 ثحاود دونج نالواس و دننساخرب مه یپژا جوم دننام جوف جوف

 هوکش نودرگ رگاسع ةيوست و بیترت هب تلوص مارهب لکزوت ریم و
 ندبج ٌ؟رغ رادنقا تیارب لواره دننسارآ رب لانق فرفص هنخادرپ

 ودارهاشداب یدنمزوریف ر ترصن توسک زارط یدنلبرس و تعهشح

 دیمو ةهراب ناخرغظم دیس و ملاعناخ هدناپقئور ناطلس دمع"ابث الاو

 و ناخ شابزف وروبتار هگنس ریش و ناغشدارا و ههراب ناخلباچن

 روک هگنسجار و گیب ردابب و روک سجره ۲ هدزریم اببیدوا هچار

 ندعم ناشیاب ناشن تمابش نازرابم زا رگ:د یهورگ و روک ناب+ج:دواو

 ژا یعمج و نازادنفرب رثکا و هناخبوت اب ناخ راقفلا وذ و دندش

 ناخگنج تف .لثم ایه کرعمناسدق تبا و اغو صرع ناریلد

 ناخ ریش دنسو ناخ:دول و هداه هگنس راپبدار و يراصنا ناخدیشر و

 تلود و روپئار هکنس مار و هلبهور ردنگس و ناذنسو ریز و ههراپ

 ۵اد رد داف و یرابل) دبع و ناخ رکاک و ههراب نابعلا رود دیس و ناغنا



) ۰۵۳8۹ , ( 

 ییلوارهب گیب دارم دمععو ینابب زور گیب لومرلا دبء و یراصنا

 یفگنفا قرب محارم مامنها و یژوریف و علف شبجا) ةمدقم نآ

 زا تقباسم يوگ هنشگ ترصن نادیم مدق شدپ یزوم یمشد

 راغناربرد وا نانوهجار و هادد اپ ر هگنس تدوسح ةحار و دوبر نارذا

 دمع* وروبتار ساد سیب و دش یئارآ فص مکح راث] ترصن

 مارره و هگنسمارو ناهوچ وب و یشخ هبزیزع رب و زودلش ییسح

 ناخناخنیسو ناخ ماشنح) ابناخمالما و دننشگ وا جوف ةمیمض روهتار

 دیم و همراب ربکا یلع دیس ورداهب ددس ر ناخ تمه ر ناخمارکا و

 ناخماسنا شیوح ملسموبا ر ناخ رولاد و ناخنعاجشو ههراب تسدربز

 هگنس روشکو گیب «الادبع و ههراب نیسحراک دای دیس و دنمپم زیرمم و

 ناخیلف نیدلا باش و ههراب هللا مرک دیس و ریبک دمحا دیس و هداه

 نازادنفرب زا يعمجو هناخبوت زا یخرب ابیناهب زور گیبهگنس ناعبمو

 یزوربن راغنارج یرادرس و تنای رارق جوم ابرد جوف نآ ییلوارهب
 و تمشح ٌةیصان ةرغ و یراکماک و تلرد ٌةرصاب ورق دز مان راعش

 هادس هد مظعا دمعحم ماوذ تداعس ردقیلاع ودازهاشداب ینرابلخت

 مریب و ناخ ازریم و هیدوسیس هگنسیار هجار و نارود ناخ اب ناشی

 اد ناخ دوعسم و ناخ رادشوه و هیدوسیس هگنس لذدنس و وید

 یعمجر نوداج رنج هجار و هعراب صسمش دیس ر هیدوسیس ساد

 رونکو دننسارآ ترصن فص فرط نارد نارادبصفم و اهدذب زا رگید

 هگنس تگح و ناخجلغ يلع و تواردذج ر اراب هگنسرما و اراب هگنس مار

 ربم و ناخ رک و نامکرت گیب ناخثرش و روک لمجروس و هداه

 ناژرابم زا رگید یدنح ۲ :اویک ۳1+ و یااعرب ریس ر یلیسح



۳۳ ) 

 لششمنلا ییگدرگرس و دندش رومام جوف یآ ییاوارهب دنم ترتضف -

 مالغ رز یرصم هنمای ضیوفت ناخ رداپب شتوک و ترج سح هب

 ناخدومعمو ناخ داد یراه داو یراصنا یببذلا دجع و ناغفآ دمع*

 نازدنبب زا رگید یهورگ و یدرت مع و یثژ دواد ناطلس و قازلو

 دزدیدرگ ظفم وا ییهارمه کل رد ندئآ تسماهش شنم تدالح

 نارولد زا یعمج اب ناخ دواد لالج بکوم خار تسد رد و

 هلیدند هگنس یبید هجار و هریدنهد یصردنا هحار لثم لات صرع

 ینکد لوسرلا دبعو ناخ تعاجش دیس و ناخناداس و ناخ زات هکی و

 ناخ ر فا دلو مراکمل) وبا و هلیدنب سصردنا و ناهوج چوب رنج و

 فیرش دمع* هجاوخ و نسح هجاوخ و هللا تسحر هجاوخو موحرم

 رمک شک یدعم حرط قیرطب ثواردذح هگذس شو یهیب هد

 ژوریف ددبس اب هگنس ناج» هحار و.تسب تسمه نابمرب یئاشفناج

 ناخ حاقف و یرگبب رداهب دیس ی و ناخ ربزه و ناغ

 ددح و ناغگزوا و ناخ مدقم و ناخ گیب هاش دلو ناخ راکماک و

 و برع یيلع ازربم و ناخ دمعت فسوی دلو ماربب و ملاع لوجقم

 ناژرابم رگید ر ملاع بطق دیس و ناخ ربزه نآرسپ رصضخ و مساق

 نامسآ رتچ هدش حرط بح تسد رد مدف تباث شیک تلاس

 تدبقع نایردن قرافمرب تداعم یاس لوق جوا ژا یاآ امه یاس

 راونا وترپ هک یهاشداب تمشح و تکوش رفب رکشل بلق هدنگنا دنه

 یاهدنب زا یعمجو تنرگ توف تما يبلا  لالج و تمظع

 ناخالک ( ن ۵ )



[ ۳۳۸ ) 

 ناخ هللا ضیف ر مرد یوشخعا ناخ دما و ناخ دباع لثم ناشن صالخا

 ورسخ یب عبدب دمعک و ناخازع دیس و دوخ ردارب دباع دمعم اب

 ناخنریغ و ناذمهلمو ناخنا و ناخ رادنید و ناخدمعم ردن ی

 ۱۳ و نا را و نام شضلقم و, ناخ روبت و

 تگالپر ناخنرهن و یوقلا دبع خیش و نایاریار و ردص هللا تیاده

 ناخردقاوذ و ناخ دارم و ناخیلع دمع* و هلا تهعن ریم و ءامح

 دلو لیعمما و ناو ماظن مش ر يوقص ییدلا فیس و

 ناخرخاف دلو راغخث) و ناخ هل دعم دلو ناخ هللا فطا و ناغنباجن

 ناخ نبعم و تاتویب ناوید میقم دمع* و فسوی انآو تگدب دابق و

 ساون هلل من و موحرم ناخ دعاز دلو دباع دمعم و يشاک بطق و

 یقت دمعم و هناخ روف ٌةنوراد گیب یلق ریگنامج و ناخ دمتعم

 يلو و یزاربش گرب »| دبء و سبرت راینخا و ناخ ریزو ؟داز ردارپ

 رادرب زرگ گبب لمع ور گرب ملام و يروغ لامج و يراصنا دمع*
 بم رفظ باکر تعمزام بایماک ناخ راکنمدخ و روانخل هجاوخ و

 هدنشخر تذطلس چرب رثخ) هدنب ات و دندیدرگ باقر کلام هاشنهش

 فراعم رگبد روتسدب ار مظعا مع «دازهاشداب تفالخ جرد رهوگ

 صاخلیف ٌهضوحرد دوخاب :دوهن يهارمه تداعس ژودنا هرپب بورح و

 لیلق یعمج اب هک ار ناخ مظعم ماظع يارما ةدمع و هندیناشن

 لیف هک دندومرف مکح »داد ياج یلید ٌةضوح رد دوب هدیمر راغلیاپ

 رد هک لوق راسی و نیمی و دشاب کرابم لیف بثج رد وا بوکرم

 اهر 9(, ) ناخ یوصر ( نو



( 3۳۱۰ ۰ ) 
 هنمثم یرادرس هخداپ ماکعلم| رگید جوف ودب دوب رغظو ترصذيوزاب

 ررقم يشخب ربم ناخ سیما دمع ينامرف راک و تماهش رهوج#

 هداه هگنس تنوکپب و ههراب روصنم دیس و ناخ یلع جنگ و دیدرگ

 تگیب داهرفر ناغفا سابع ر ههراب دوعسم دیس و هلیدنب یسرفم و

 دی و هبرردپب هگنسیح و یشخدب قداص هجاوخ و يناخ نادرهیلع

 رویئار هگنسپور و یر اب دماح ددس و يشيرف ماظن خدش و ههراب راثا

 یسکا هرسیم ين هرف راک و دندش ییعم روکذم ناخ اب رگیدیدنج و

 دماح دیم هننای ضیوغت ناخ یضنرم یناشناج و تلاسب

 نرکهبوس و روبنار هگنس يار و هیتروپب هگذس یرسیک ر را فلخ

 همناذپکر و ناخ یزاین و ناخ ترصن و تالرا تگیب دمعم و هلیدنب ۱

 و متسر ریم و تگیب ناطل و ناشتلباق و ناخ ها ز هناخ و روپتار هگنس

 یعهارممب يناديم هللا فطا و یر دّراد لالج خیش و یشاک نما

 و ینکد نریمل| ددع و یارس الا «الا دبع و دنننای یدعذ وا

 و یلالوک گیب یو و قاهاف شتآ و يروپاج فیس ر یجاهبنر

 و موحرم ناخرهاط دار یخ :برع و تالرا گیب راکدای و یدرو ماما

 تدالج سوت هاذپ رفظ هاوس يیارارقب بلط را ناریلد زا رگید یعمج

 راوازس و ناخ*الخا ر ناخلوخ! یلوادنچ تمدخ و دننخیگنا رب

 نایدح| زا یهررگ ر نارادبصنم زا رگبدیعمح ر یجونت یار ناخ

 کبره هک ابر سمشد یگنا مصخ رکذپ کاف نالیف و تشگ ضوفم

 قارپ و هعاساب دوب ادعا ییزور هبس ٌهیام و الب زبخ نافوط ربا هربت
 وزاب یوق تسد كباج نانگنا قرب و هتدای ینامسا هوکش گاج

 دنننر یاج ابنآ تشپ هنشپ رب وخ هلعش تاکش وم نایت و

۳۳ 



( ۲۰۰ ) 
 ةناخبوت اب بوشآ ٌةکرعم نایوج؛ هدبرع نازا یتدنچ جوف ره رد وب

 دنامنیعرم اذ ٌهقبقد .تما 9۰و و توطس باجس) زا هنشگیعم عصب

 ی یورو و ةزیم 0 نوجیر دکنر و ریه

 ژا جاوم رع» جاوما دننام شبط و ربف رپ یشیج و دیشوج*

 لمح زا یناج کس و امعت همه او 1 9 ددشورخ,# 7 یدک شرف

 « رعش * دومن یه هوک ار و تشد رمارس هوکش کلف

 درگ بفرد یتیم یرچ زا ییمز :* :درکبم ,نضرع رج روشج هام
 دوب اوه شود رب هیاسم شن هک « دوباج طعفرکشا ضشوح زا ناذج

 ناراد هزین نانس رب یدنامب * ناراب وج یدیراب باهیس رگ

 تیار لظ رد یفقو مک هک هنسارآ لمکم راوس رازه دون بیرق عصقلا

 دشاب ایر ودمآسها 2 عن آ لثم رادتق) 2 نیفاوخ و رادمان یطالم

 مساف دیسو ءهراب م لاع دجس اب 1 دوخ درخ رسپ رثخا دنلب و تیرگراق

 :یجوف 8 ناخ:درو هلل) نارسپ | فس و رچ» اس و هاب] ۹ راد هیلو

 يلمرنیلو جدشو درک لواره یراکمدرم زا رکید ينوشف و روکذم ناخ

 ۳ فزب رسپ نیدلا نیز و دومن نبعت اهنآ .ییلاررهب یعمج اب ار



( ۲۵۱ ) 

 یعمج اب ار یکشیوخ هح هنشاد زاب راغنارب رد میظع یجوف اب ,

 زارگیدیدنچو يجار دیس اب اريوفص ناخرکم و تخام را لواره

 فیرظ می و دومن ررقم راغنارج رد هولبن یهورگ و ؟۵مع نازاذرس"

 نشمنلا رد ار یرومعم رایدنفسا هننخاس حرط یجوف اب ار یئز داد

 زیم هنشاذگ شتآ ربم یلاعملا وبا اب هناخبوت مامله) و تشاد ررقم

 از كبزرا یلق دی و یلوادنعب ٌةعامج اب ار دوخ ناوید هلودلا ءالع

 ژا یریگ رامچ یاضقنا زا دعب المجم تشامگ یلرارقب ۱ یقوج اب

 زیگملاع دیوم هاشذپهش هنفاب بیترت لانف فوفص هک روکذم ژور

 زب یراوم مازنلا و راکیپ و مژر کراعم رد هک شیوخ ٌةينس تنفس
 ةنفرع رب ولع و تعفر جوا ژا راونا ره تعلط غورف ات دنا هدومرف لی

 نششوک و يعس رهوج و شالتو یریلد سصح زا مه هنمات رازرک

 هام فک رثا ترصن جاوفامه و دنبای يپگ] راعش یژوریف نادهاج#
 زارق و تابث ٌةيامرس ترضعل ] لالج و تهظع رف 8دهاشم ار رکشل و

 یلیفرب دیآربیلعا ریپس رب هک دیشروخ ناسب ددرگ لالقثسا و ته

 هندیدرگ الع و تزع یازدا هیاپ هدش راوس رظنم نامس رکدپ رفظ

 رد هیشمج تمشح و نودیرف رف اب دییاث و ییفوت دونج نانعم#ه و

 مهرب جاوفا ٌةیوست و فوفص بیئرث هکيمونب مارو یگنسهآ لامک
 هس و دندومیپ ترصل ما دوب میذغ هاک رکشل ات هک ینفاسم دروخیت

 هکذنبمز رس رد فلاخ*رکسعم زا هورکمین ُهلصافب هدنشذگ زور زا ساپ

 ناادیم اجنآ لابقا بکوم نلوارق هدرک بصن ار نویامه ةناخپوت

 هننف عاهشان دندیشک فص یااعا رباربرد دندوب هدید گنخ

 زا یخرب هنشرذگن شرپ دوخ یاج زا تآرج مدت زورنآشیدنا



)< ۴۵8: 

 فبرظ خش یا ۵ یصزم دیس و ههراب ملاع دیم اب |ز هناخبوت

 رکشل زا ورک جی یویخ-نارا درس و یواو دیو یلمرف :یلو نیش و
 یگنفث و بوت هب رثا رفظ دونح ربارب هدرمآ هک ۳ شیپ ها

 " زین روصنم ةناخبوت نایامرف رک الاو راشاب دنزورفا رب گنج نارین

 گابذ ر ناب ناشد شتآ یاهدژا هنشگ راکیپ و برح زررذا هلعش

 زا بش ات و دنداد ناعااخ« ناج رس ار گنفت و پوت ماشآ نوخ

  لیل تملظ و دیمر رد بش نوچ و دوب مرگ لادج ٌةماگنه ییفرط
 هناخبوتاب ار روکدم ًةقرفعاجشان دیشک ادع) تب ةرچرب یگربت و درپ

 هک ینایمزرس نوچ ر دروآ مهارف اج# ار دوخ هاپ- هدیبلط سپ زاب
 رکسعم رب و دوب عفترم یناکم دندوب هدمآ شیپ گنچب اجن[ ادعا

 ) بوت لپچ بئاص یار دید باوصب ناخ مظعم تسشاد بارش اپنآ

 بصن رابدا رکشل هب ور روکدم نیمز رس رد ةدرپ یهاشداب ةیاخبوت زا

 نامهب برف رفظ رکاسع هک دش رداص عاطم یتیگ غیلری و هدومن

 4 هدم| دورف ناوسا ژا دندوب هدانسد| هنسب فص 5 ۳7 بیترت

 کیره نان يزوريف نارادرس و دنراد ساپ ار بش حالم و شوج

 هنشابن لداغ ادع| ددک و ردغ زا ةدسد لاجروم لوخ جود شیپ رد

 رکشل فارطا رب بش زا یماپ از ناخ مظعم یلعا رسما بجوهب و

 یرادربخ بتارم دیکات ر اهلاجروم مامتهاب هنشگ یاصم یزوریف

 نازراجم لاثتمالا مزال نامرف قبط رب بش نآ و تشاد مایق کشک و

 دننشادن رب ناسا زا نیز و دندنگنین رب زا حللس لّآم یزوریف بکوم
 هناهاشداب طدنحا و مزح مسارم زا غارف دعب ریگ ملاعویدخ ینیگ و

 هاک دربند نارد لاو ةراشاب هک یرصنخم ةناخلووب هد[ دورف لیف زا



) ۲۵۴۰ ( 

 يادا زا هعب و " دفنشاد ینازرا لالجا لرزن دوب هنفای بدنر" لابتا

 ءاشیام قالخ ترصضح زا یزررین و ترصن باط و اشع و برغم امن

 رد و دندومرف هبکت تحارتسا رتسب رب رایشوه لد و رادیب تخب اب

 هک ای رومظب از ۳۳ شروش منا وترپ تاعم بش نیا رخارا

 بش 9 و دفنسن|۵ م دظء يمخز مشچ ج ارن] تمرچ تروص 1

 سصقفن تابث یا ریپ زا هک ر ةلصوح کذدت ناترطف هنوک زا یعمج

 نانع هنفریذپ شزغل رارف و تابث یاپ هنتشادن ًةرهب تمه جومر و

 یشذم فالخ زیوآ تسد تسدن یلاخ هورگ نآ دوم ناسف هوحو زا

 یتملا لبحب :دیچلع راطخ) و کلام رد اهراب دنم زوریف دیوم

 لزلزت هدنش|د مامت ماصدعا و قوو هانپ نید هاشنپش لاوزیب لابتا

 عفو نیا حرش - تناین هار ناش صالخا و تیدوبع یالاو سامارد

 هکاوخ تلامج شیک تلف هگنس تذوسج  هجار هکنآ ازفا تربع

 یلبج مرگ و یتاد تورم لامک زا رتسگ تونف رورپ لصف هاشذپش

 مجرم هدخام نورشم شیاشخ» و وغعب ر شناردصفد و تالژ قباوم

 کلش راکت قناقح کاع دز مقر ناژا (ضعب ۹ هزادنا یب تاباذع و

 د یگدنب طخ رب رس رهاظب هجرگ هندوب هدینامر روپظب وا ةراب رد



۵ 
 نیرد تپج سیدب هچناذج درکیم یهاوخ تلودرامظا :دان دایقنا

 نکیل ذوب هذناپصاصنتخ| اشکناج بکوم ییهارمیب اریپ رفظ شروپ

 رمخ* دانع و رفک هام ریمخ زا وا تشرس هذثف تنیط هک اجناز

 ٌرظن و دوب رمضم و ژوکرس :شرورپ قافن ریمض زد داسفورش ٌةیعاد و

 هنسویپ تسیز یم سیا ان و فلاخ«درک شیوخ" سطاب ثمدبخ رب

 تسجیم یشیدنآ دبو داهفا تصرفیشذم تزاقش و یداهن دب زا

 هكنیل ات :.تخپ یم رطاخ رد ناینط ر فلخ دام ينابن رو

 هدرک لاگس دبرفاک نآ لاح رهاظ رب رظن ناپج ویدخ هک تتونیرد

 ةکرعم زا یزیگنا شروش مزعب دندوب هنخاس راغذارب جوف رادرم اروا

 بعد زا هداتسرف عاجشان دزن سک پشابش و هومن رارف دصق رازرا

 هنشگرب و یزرر هریتزا روکدم بش رخار| و دادربخ |روا دوخ دساف
 تاالضناتوپجار زا رگید یهورگ و شبوخ هاپس ورکشا مامت اب ینخب

 گنس مرز سادسیهس لس دندوب یعم راننرب رد را اب هک شیک
 ناتدیقع تسم زا رگبد یعمج و ناهوچ یولب وروبتار مار ره و

 ییداوب نانع هدش نادرگور روصنم بکوم زا رورغ و لهج لوغ یاوغاب
 هاررس رب هک ناطلس دمعک هدازهاشداب یودراب تمسختاو تمنات رابدا

 هچره و دنذدوشک تراغب تراسج تسد ,شمدرم هنشذگ دوب هارمگ نآ

 یافنا رد زین ددسر : هک رکشلب نوچ و دندومن جاراث دننهناوت

 نینچم# و دش عفار میظع يابيزادنا تسد میل ریهاقم زا زیرگ

 تشذگیم اجرپب لالض جت بزح نآ اب لاکن لها لیخ رس نآ

 لامیاپ و جارات ضشوخ تسد دم[ يم هار رس رب سکرم ر هچره

 یبج بالقنا و شروش تبج بزار تشگیم ناتوپجار لواطت



( ۲۵۵ ) 

 شحوم. ياهربخ و دندمآ رب میب مدرس هندای هار یلعم یودرا رد
 رس ردرا نارا هژره و وج هنتف نادسفم و دش عئاش توشآ رکشل

 یهاشداب باود و تاجلاخرا و هنازخ؛ تآرج تمد هتشادرب دامغب

 يرم دوخت «درک زارد یهاچ#+ و رادبصفم و ارصا لاوما و ءعنما و

 رفظ رکشلب ربخ سیا یجصب کیدزن نوچ و دننخادرپ یئازنا شروش و

 كلس هنشگ مالعا يزرريف دونج یگدروخهرب ثمءاب دیسر رکیپ

 تمپ مدرم زا یراپمب و دانفا ماظنتا زا نویامه بکوم تیعمج

 یور زا هاگنب ییریگرر بخ یارب هادس و رکشل داح| و هلصوح مک ترطف

 ةصرعزا خر بیرقث یاب و دنففانش الاورکسعمب بارطضا و يگميسارم

 قنانمنایور ود و شیدنا هتوکناداهن هلفس زا یعمج و هننناد رازراک

 یفلاخم فرط ًهبلغ لامنحا لئاط ال یاهرکف و لطاب تالارخلشرک

 ژا رگید یهورگ و دنتسویپ عاجشان رعشلب بش ابش هداد ناجحر ار

 صپ تمه یاپ برق رابدا نانصرف مک و نیزگ تعناع نالدیب

 هندنام زاب اشکناپهج بکوم ییهارمه و تقف)رم تلود زا هدرشک

 ویدخ دبسر لالج عماسمب راعش تلالض نآ رارف ربخ یوچ هلمجلاب

 تباث ثمه ر راقو و لمعت ندعم .شناشن يمدق تاذ هک رازوز

 عوتوب اعطق و الصا تسراونسا دوک ناسب کاابم و دئادش رد شناکرا

 تداین هار نرضحت[ لالقتسا یانب رد لزلزت هفرن اح زا همدقمریا

 دنداتسب) هراوس ناور تخت رب هددمارخ نرربب لابثا ةدرپ ارس زا و

 ؛یاطخ دندوبرضاج بش یزورهف باکو راد عکیعاهدنب وباوم). نصاوخو

 رفظ و حس بابسا تاممنم زا ار هبضف نیا حونم هک دندومرف هدرک

 فاخر یهاوخدب ٌهبعاد ار شیکتلالض دسفس نا هاکره هچ مدنادیم



) 7 ۴8۷ 

 بیرتاعر تما تلود تعاصمنبع وا نننر دود رطاخ رد یشیدنا

 یگدروخمه رب ربج! و تنای دهاوخ شیوخ ؟دیهوگن رادرک یازم

 دوب راغنارب لواره هک ارناخمالس) هننخادرپ جاوفا کزوتدیدجتو فوفص

 ارناخمارکا و ناخیمو دندرکرادرس راگزور هربت تخا هدیمر نآیاچب

 دننخاس وا لوار» وخ تلاسب نازرابم و وج زاکدپ ناریلد زا یعمج اب

 یزررهب و تلود یاول هذم ازآ یزوریف و ترصن فوفم هاب رگید و

 هاسف راجغ هدش رهاظ ییبم ژورفا ناپج لابتا ةبکوک نوج و دننحارفا

 رهم ریگ ملاء ربرس نودرگ و رسخ و تسشن ورف بش زور هربت یودنه

 تسب یایمرب یعاعش طوطخ زا یبرز شکرت یفاشک ناهج دصقب
 گنعح کر راکبپ و مژر مزعب رادنفا کالف رد دیشروخ هاشنهش

 لئامح هبیات و تخم غبت و هدیشوپ قینوت و ترصن یشوج راژراک

 و دندش راوس دننامرربپ- رکدپ هوک یلیف رب شیپ زور رونمذب هدرک

 دوب عمتجم تیآ عتف تیار لظرد هنشذگ زور هک یرکشا زا هچرگا

 تخبربت هگنس تنوسج هجار ییزدگد) شزروش ٌةبضق جونم ٌهطساوب

 لاج بکوم زا هدش قرفنم فصنب بیرت هنسجخ ژور نبرد
 ار هاوس قدنوت هاشداب نیا هک اجنازا سکیل دندوب ةدیزرو تفلخت

 ناپجد یناشکروشک کراعم رد ها داعم 1( ۳۹ و

 زا و تسدن رظن ینابر زازعا مت ۲ لات دررات رب زج ینائس

 رب شداد ادخ تسمه دامنعا داقنع سحر لکوت قدص لامک

 قدص تابراعم دنادش رد 23 هچ هن رکشل و هاوس هادم) و تناما
 و هم

 ترذک م نه ر ناب رک ۶ تدلع این  ةقف نم ۲ مور 1

 تنمهاشدسا و تابث یوردذ هب :دوسزآ راصتا و ناوعا تماد ر یداعا



۳ 

۳ ,) 

 قبملا بصث و یرورس یوگ تساهش ر تعاجش رامضم رد

 چاونا قرفت رب تمه تافنلا رظن هدوبر قافآ ناررسخ زا يرترب
 داضنعاو یبیغ دونج رامظنساب «دنگفین روصنم رهشل تدمکصقذ و

 مزر نادیم هجونم لأم يزورين ركاسع ةهیقب اب يوامس شویج
 تنای شرازگ هچناذچ شیپ زور هک عاجشانو دندیدرگ لانق صرع و
 دوب هذشاد بترم جانج و بل و هرسدم و هنمیم هدومن جاوفا میسقت

 رکشل عومجم و داد رینت ار یئارآ فص ر بیترت یآ زور نیرد

 هنلب اب دوخ و تشاد زاب هناخبوت بقع رد هدرکفم کی شیوخ
 دیس و را گزبرسپ نیدلانیز هنفرگ رارف جوف طسو رد درخ رسپ رذخ|

 یکشیوخ سح و یلمرن یلو جیش و يئز دّواد فیرظ دف

 ردذن رب ناخ ینهحرلادبع و ناخ مرکم ر مداق ددس و تسار تمد رد

 ناهج هاشنرش المجم دننشگ ارآ فص پچ تسد رد ناخ دمعم

 ناور هتسه] هنسهآ هنمیاش دنآ و کزوت هب نانس ناپیگ رکاسع اب

 زا تسخت و هندیسر مینغ جون اب هنشذگ زور زا يزهگ مینپ رامچ هدش

 لادج راربن هدش رم تگنفت و پوت کنج ر يزادنا ناب نیفرط
 تدریذپ یسرگ یزوس ردع و یزورن| قرب ٌهساگنه و تنای لاعنشا

 تسابق راث گنا مصخ فروبنز شین و نز برض روص بیبن زا

 لد نینه] نورد هیس پوت دیدرگ راکف نمشد ناج گر و راکشآ

 قرب عیسرگ زا و هابن زاغآ ندرک رک غلام تشپ رپم زا لر 4
 نجک ةرثان هکسد و دش زبمآ [رغتآ نافس و غیبت بآ ناب و قزل

 تشگ زیر ةرارش ناممآ ۲ زدخ هلعش یدجمژ ينفگوت تخرردآ رب

 | یا ی



( ۲۶۸ ) 
 ۰ رعش ت

 تگنفت یناهدژ زاب دینورخ * گنج رازاب مرگ نیک قرب زا هش

 انف باوخ! سمشد تمذر سیمه » اهشام ندیباوخ ز مدامد

 تفرگ رگخا گنر نسب رب قرع + ثفرگ رد اههخرک شتآ سبز

 نیدلا سبز بوکرم لیف هب یبوت نویامه ةناخبوت زا تلاح نبرد
 بقع رد هک یصغش یاپکی و نابلین یاپکی هدیمر عاجان رسپ

 هنفر هنفر و دبمرن یبیسآ لیف و راد نکیل دینارپ رب دوب هنسشن لیف

 رکشل و دوعسم هدوفج لواره نابم هدش رت هنخورن) برح ًهلعش

 گنفت و پوت ییزبر هقعاص و یشورخ هعرزا گنج راک فلاخم

 نارداهب ووج راکیپ نازرابم و دیسر گندخ و کوان دش و همآب هنتشذگ

 هدروآرب تأرج یینمآ زا ششوک تمد وس ود ره زا وخ تمارش
 دننخام مرگ رازراک ٌةساکنه تریغ شنآب و دفنخادرپ زینم و هلتاقمب

 زا ریگو راد ةصرع و دوب ریطمربا رادومن نامک ریت شراب ترثک زا

 نزوم ادرف رگج ناکیپ فوف هومن یم ریش رپ ناتسین ریلد نازرابم

 باگش رففم کران و درک نوریب ادع) لد زا لطاب ياهوزرآ راخ اس۲

 رس زا رورغ و رادنپ یاوه یزادرپ هنخر و یزام کیذهب ابر ناج

 رب درب یا روشرپ
 گنج نادرم یوو رب دندیرپ « گندخ نارئاط نامک جرب ز

 ودک سگرن ریزرد هک اس نادب ه ردع قرفربثزا تشگ نابن

 راز هلل زا داج ییمعیبب هب م رادمخز یتزاگندخ یتشذگ

 مظعا کر و رگشل نآ ْودمع نارادره زا هک عهراب ملاع دیس انثا نبرد

 تدالج بلط راک ناریلد زا میظع یجوف اب دوب رثا تبکن شیج یآ



 تن

( ۲۰۱ ) 
 یروشگ بوشآ كيره هک اوت وک يگنج تسم لیف هسو ناشت

 رفظ بکوم راغنارج رب میفغ تسار تم زا دوب يرکشا نز مهرب و
 دروخمهرب پچ سد جاوذا روکذم رالیف ٌةمدصب هدرک هلمح راعش

 هعنادم قینوت هنفریذپ شزغل تمم نآ مدرم رثکا تابث ياپ و

 یب ةارب ةدروخ ثمیزه يزيوآ و شوک یب و هننناین هبراع* و

 زوصفم رکاسعب رونف و هفرغت لامک لاعلا عوقو زا هنتفانش يمومان

 يوربآ هن هک یمدرم و دمآ رب میب جاومارعب جاوفا مامت هتنایهار
 تیودف و صالخا یاهب يب رهوگ زا ةرپب هنر دننشاد تیمحو تریغ

 نادرگ رر لابقا و تداعس زا رابدا لوغ يينزهر و رادفپ وید ًةسوموب

  ضرع هدیزگ ران راع ترورض یب و هندرپم زبرگ ييداوب ناذع هدش

 نویامه لوق تمیعمج کلد و دندرب دوخ یدرم سومان و یرگداپس

 دنامن بأم يزورين باک رد راوس رازهود زا هدایز هسسگ مه زا زین
 هربخ رثا ترصن جاوفا لزلزت ودهاشم زا رتخا هربت رافلاخم هلمجاپ

 بلقب تراسجیور روکذم نالیف اب یعامنجا تدیهنامه هب هدش رت

 یضترم هرشاق دونج نارداهب زا منه برد دندردآرثا رغظ رگشل

 حرط زا ناخ یلعیسح و شمللا ژا ناخ رداببو لوف رسم زا ناخ
 صالخ او ته ید 1 6 ناهارمه زا یدردعم ب تایره پبح تل ۰

 ندمهرد و دنتنرگ نانمشد رب هاررس هنخگ) رب تعاجش شخر

 ابنآ عفد هحونم هدننادرگ لاکس دب يادعا تمسب لادمت نام

 هیدرگ راثآ ترضن راغنارب بناج) یویامه لوق تشپ هچاذچ دننشک

 هدرب هامح یداعا رب هد دنویپ رفظ نادهاج* و دنمزرربف ناژراجم و



 تر

 غیهرگ تشپ و لابفا روشک ویدخ لاقنما و تآرج یرربن ه) دندوب

 ماجرف دب هورگ ناب مامت ششوک و دهج!لالجاا وذ یاس تناعا و دادما

 نآ كزو رم کبس کاشاخ ر کاخرب هک رصرص داب نوچ هنخبوآ رد
 نانس و زین غیبت هب و دننش|درب شیپ زا ار شیدنا لاع ناشیکشراسج

 کاه کاخرب ار زینس لطاب نانخب هنشگرب ناژا یرایسب زیر نوخ

 رهوج ةدهاشمب ار ملاع دیس دفنشارفا رب الینسا و هبلغ ياول هدنگنا

 یرزاب و هننفر رس زا توخن داب اول یزوریف ناردابب ییروللاد و تمابش

 یشگ زاب دوب هدمآ هک یهارب رابدا و رارف ماگب ةنشگ تسس تمه

 زا دندوب وا چون شیپاشیپ هک وجهدبرع تسم لیف هس یآ نکیل

 رازراک ةهرع زا خر ریث و گنفت برض و ربلد ناژرابم عنم و عفد

 شراب زا هکلپ دزدمآ یم شیپ هردذ و هریخ هربثو نامه رب هنفاخت

 هدش رث دنت ربا شزیر زا لیس اسب یاب و قودنب ٌتمدص و ناکیپ و ریت

 هوکلیف ةس" ناژا و دندروآ نیرف رغظ لوف بناج؛ تماوص و ربذ یور

 دان یدرف کرم بوکرم لبغب : دم ]شیپ یکب رظنم تیرفعرکیپ

 دوک ردق نزار هاشخمش ددسر کیدزن نابات دیش روخ؛ هرذت ربا نوج و

 ثابت هنررس هنفرن اج زا یک ؟داب تسم هبس نآ ٌةلمعا راقو

 : دنناشاذگن فک زا تسا راهاک دیوم نافاخ نآ میش نیبص هکرارقو

 * رعش *

 دشذ وس كي لیس ناذج ارز * دشنومرس کیاج ز يدرمب

 شرکیپ زا ضبن زج دیبنجا ه شرهوج سبزهننرسنیکمت هب

 لاو ؟راش) دوب هنسشن هارمه نالبف زا یکی ٌهضوح رد هک ییلوارقب و

 داد لوف نآ راوس هک ار رز هریخ رهگ دب نابلرف هک تمویپ رردعب



< 

([ ۳۷۲ ۲۰ 

 هکسسمم لرد 4 یجددت و لو 0 ی 0 وح ِ

 دما ناشن رب شرت ناپج 0 ۳ مصخ لابقا تدعاسمد هدنخادنا

 فا ۰ مسی ۱ ۳ 5 چ ه 4
 هدفا ورد ناخم | ژا بدات باهشپ هک مبجر وید هژنام میدل روم نا و

 لدف یللاب زا ددرگ راسنوگن هوک هلف زا هک نیگمشخ یگنلپ ناسب و

 ار دوخ کالج وریلد نانابلدف هدیسر یهاشداب نالیف و داتفا ورف

 لوف زا رگید لیف ود نآ و دفدروآ شیوخ نامرف و تعاطا دیق

 دن درب هلمح لوعسم نوذح تار اتمی بناعب 5 لش هراذگ نویامه

 لثم وا نارادرم زا رگید یدنچو عاجشان رسپرذخا دنلب اذثا نیردو

 هجاوخ ر یگشیرخ سحو يثز دّواد فیرظ مش رد یامرف يلو میش

 نیژورین بکوس راغنارب تمصب ترامج يرر یجوف اب کیره وتسخ
 ناب قیرف سیا تکرح زا مه و روکذم نالیف نذفر زا مه و دندروا

 راغنارج/زا ار راکززر هریث نافلاخم راگماک ویدخ هک تذو برد فرط

 لود هنشگراغنارب بناج» ۳۹1 روصخم لوت بقع زا دن دوب 5 درک عدد

 ناب مینغ هک دش مولعم و تشگ رهاظ بالقئا و یگدروخ مهرب راثآ

 باکر نامزالم 5 ک دنخساوخ باقر یکاام هاشنش هدرک هامح فرط

 اازا 1 رز عفدب هننات وسنآب الاو هجوت نانع بام ترصت

 ۱۵,۸5 تسا ی تی لئاصخ لذالج و لئاضف از یکی 5

 یارجا و ددام ياج رب یار تنانم بوش[ درس تااح نآرد ر راکزرر

 ددخ نآ دندا قافتا لقع یافنتا چه رب یرولد و تساب راثآ



( ۳ ) 

 ةنشرره یلد رپ و نیایش ؟داب شن شوج لامک اب ار ریگمئاع دیوم

 راکب ریبدت رهوگ اب ریشمش رهوح هراومه و لوردمذ فک ژا یناباد

 تگنج یمر نوح ۹1 دسر روشناد۵ رطاخا هدارا نیا یاتا رد دنربدم

 .تمساافرطنآ رد فلاحم جاوما موج هنگ راغنارج تمسپ رازراک و

 فارها زا ادابس هدرکلیم بناج نًابزین روصذملواره تبج نیزا و

 ناطام دمع* رابت )| و ردقیلاع ةدارهاشداب راغنارپ تمسب لوق

 هار رطاخ» یبذبذت دنا رفظ رشیجل| ةمدقم هک ار ناخ راقفلا وذ و

 هنساوخ |دخ و دننک لمح رگید یزبچ رب ار تکرح رح نیا هردو او

 یینسدهربچ و يگريخ دیزم ثعابو دمر لواره جوفب یلزلزت و روقف
 داشفار ۲ ان سک ی ذیب شیپ و یشیدنا رود مکع !فپل یدرگ |دع)

 دندومن زاب لاح تفدقح هدانسرف راعش تمارش ناخ ورابت الاو 8داژ

 هدرب عمر بارب راه وموف دور عج یطاخت ام شک واووسرف ماتیوب
 لابتا و توطسب ام هک دیهدن فک زا یرادیاپ و شوک ةنشررم

 :درک«عفدراغنارب زا ارشیدنا لاعم ناشیک تراسج یا لّأام یمشد

 يوربن هب مزح ٌةقيقد یا تیامر زا دعب و ددسر مدهاوخ کمری

 بناج؛ کزابم لیف يور یوامس هییات تدضاعم و يورصخ تمه

 لالخ رد و دندومن , هجوت نافلاخ* ٌهعفادمب هدینادرگ تمار تسد

 ًةمدصب هوب راوس نارب راغنارب رادرم ناخ مالسا هک یلیف لاعفی)

 یاجزا تمس نآ مد ارم رثکا و دروخمهرب تفرطنآ جاوفا ةدرک مر ناب

 لواه هک ناخ*او 5۱ و ناخقیس اس دننفایف رارف و تابت قینوت هنفر

 ةنادرم ياهششوک هدرشف تمه مدق یدودعم اب دندوب ناخ مالس)

 راغنارب ةناخبوت يامرن راک هک یناهب زور گیب ناذخب و دندومن



۹9999( 

 راثن ناج راکیپ ر شزبوآ نارد دوب ناخمارک| و ناخغیس ید شیپ و

 لالثخا یا يانثا رد و دیسر یمانکین و تداهش یالاو ٌهبترمب هنشگ

 هوکش و تبالص و یهلآ دییات ورصن دونج اب هاپس يزوريف :اهنش

 لالقتسا مدق هک ار لأم رفظ رکاسع ٌةبقب هدیمر کموکب یهاشنهش

 هنتخاس لد یوق دندوب هنفانت رازراک صرع زا تمه یور هدرشف

 نامزالمد تلوصماربب نادهاج* ترضح ناب فرق و يريلد نمی هب و

 هریت يادعاب هدروآر ب یعس رینسآ زا تدالج تسد تلرد باعر

 کاس هنادرم ياهدربن و هناریلد ياهشئوکب و دننخبرآ رد تخب

 يار جیش رادنریگ نبرد و نززخیسگ مه زا ابنآ تیعمجو تأرج

 وهژ رورپ تماهش نازرابم غبت مد زا دوب ردخ] هنلب لواره هک یلعرف
 داننا هاکمژر صرع رد هدش یمخز یکشیوخ سح رادیشج کاله

 قرب و راب شنآ نانس ٌةلعش ار دابن دب نالوذخ* نازا یرایسب و

 انف دابب نابح یصرخراعش تلاسب نادهاج* رادرک هقعاص ریشمش

 عاجشانب ار دوخ يدودعم اب هنشگرب عجاررفخا یوچرتخا دفلب ر دادرب

 دیشروخ یوچ بابماک تخ# ژوریف ویدخ هصقلا دیناسر علاط هنشکرپ

 موجت موجه زا رپپس نادیم تاس, ندبشک غبت کیب هک باتنابج

 سخ زا سمج سع* ندیزو تب هک ابص داب دننام و هزادرپب

 ژا زین ار راغنارب صرع هناهاشداب هجوت کیب دزاس کاپ کانناخ و

 زا دعب و دننخادرپ شم تراسج ناغلاخم یالینما و طلست رابغ

 هدش شیپ هجونم لالج و تمظع برق لاکمدب ناروبقم نآ عند
 هک دندوب هننر دنچ یمدق و دننخارفا عاجشان عفدب تمه ياول

 هانابشرازگ ییزا لبف هچاانچ هک روپنوج رادجوف یوفص ناخرکم



( ۳۹۴ ) 

 تشوفبرد و دوب هدش وا رشل ٌتمیمض هنسویپ عاهشاذب رارظما رباثُب

 بناج+هنشگنادرگور رابد) دونج زا تداعس ییربهر و تمخب تلالدب

 نمایم زا و دش نایامننابراپنز مسرُب رود زا دمآیم برف رعظ بکوم

 ناناخ تنایرد سوب_یبمز فرش هثئاب ناسا هناهاشداب محارم

 زا دعب و دنننرگ هارمه هداد یاج یلیف ٌةضوح رپ اروا ناپج

 رد ترضح "یلعا ناسز رد هک ناخ دمعم رذن نب یمخرلا دبع

 ٌةهبج هدیسر دوب یم عاجشاذ اب هنناپ ماظنت) هلاگنب نایکموک کلس

 عینادج هک ناخدرو هالا رسپ رجلم و دوس تیدوبع کاخ رب زاب"

 تمزالم زارح اب دوب هدروآ را ر هظرگشلب تدارا یور :درک راینخ| رد

 ةدزم لابث) كبپ انثا نبرد و تخورفا رب تاهابم رج فرش

 تشطلس یابلرا یاریپ ةعماس عاجشان رارفربخ هدیناسر ترصن

 ویلغ رب يلدنوخ و ترسم راپب ۵ هاب یازا تیاذع یشلگ زا و تشک

 عف لک هدیزو هنوبپ صالخا نابودف ر دنم تدیقء یاهدنب رطاخ

 دوشک تداعس لاب تلرد یامه تفگش دبما بلگ زا يزوريف ]

 هاد یماکتسود تیفبث هنامز تفرگ تزع جوا تمشح زابهش و

 یرشگ زیربل طاشن 8دنخ زا ربت ناهد دانسرف ينارماک تراشب رپذم

 نانس هیشک الاب زاین يوربآ نامک دش هدودز لد زا مغ گنز ار غیت

 ناچساوناای تشپ رب طاشن و هناپداش یاهراقن تخارفا ینانعرب دق

 زا و دیدرگ هنلب یبادماکو تج# یاشهلد یياون هدمآ رد شزارنب

 نودرگ شوگب تلالج و تمظع ًةنطنط ریفن شورخ و انرک یلدص

 نسحو ینامسآ دونج دادماو ینابر تادییات سایمب هلمجلاب و دیسر

 روشک ياول ؟دنزارف نیا تآرجو تمه یرزاب یورین ر مدق ,:دابت



( ۲۹۵ ) 

 رثا رفظ جاوفا ییگدروخمهرب ورکشا راشذنا و قرفت دوجو اب یناتس

 ار لالج و هاج رئاسع هک میظع مخز مشچ وروثن ندیدنچ و بلط

 تاحونم زارط هک ینایاهن مد نینچأد) :۵|۵ یور لابنا فاصم نبرد

 یابحا بیصن دوب دناوت ینارماک و یراکسا رثأم ناونع و یفام-آ

 نارازبب مایا هنشگرب تخب هددمر عاجشان و دیدرگنوزذ| زور تنطلس

 ناخلدرو هللا یارسپ اب یساجلارس دب و نالذخ و يماكان و نارسخ

 تدرگ شیپ رارد هار زا مس ییداوب ناغع ناشن تمبکذ درذج رثاس و

 جارا شوخ تساد شهاچ و لمجت با ادسا رنکا و هاگنپ و ردرا و

 رکشیب و هناخیوت مامت و تفر تراغو حد دایپ هنشک هاب رفظ جاونا

 دصکی هجناذج دیدرگ تاود یابلرا تمینغ وا ییمان گزب یالبف

 طبض دیقب ناوت هوک لیف ردجتز »دزاب و نالک و درخ زا بوت هدراهچ و

 فرگش ۳ نیا لوصح زا دعب ناپج ویدخ هصقلا دم فرصت و

 شتوک تکراشم .رعشل و هاپس تنم یب تقیقعا یف.هک

 هآدماو یلزا دیی.د ضع+# هاب داد تمد رظن هادوکناشورف تمدخ

 سضشخ» ترصن دزیآ رد زاین تسد دانف! قاقتا یوامس شویح

 اب و دندروآ یاجب یهلا ییهانتمان بهاوم ساپ- هدروآرب زاس راک

 دوب هوچک عضوم بالاتب کیزن هک مجنغ هاگرکشل زا دوعسم هونج
 ینیب رود یاضنقمب هک ؟اجدازا ۲ دندیدرگ لابنا یارآ لزفم 2 لک

 عاجشان نیزبگنا شروش و "داسفا 8ام علف یئبزگ یرعاصم و

 یشیدن) ردخ مزاول زا هناهاشداب تسمه تسذرب زیذس لطاب درخ#ب

 ردخاذ و دوب یناریپ نابج و تنفطلس روم| تادجاو و ينادز رش و

۳۲۳۳۲۳ 



( ۰۳۳۷ ) 

 هدف لذب ۷ هک دوب وصتذم هح دومنیم ردپدت نوناف ييفانم نارد

 لب و جاش هراب رگید هتدرگ توف هلاکنب دودح رد کلم ناتسوب رمث

 دفاود دانع و تسوصخ یمز رد دادبنسا و ررغ شیر و, دناهج داسف

 لأم ترصن رکاسع زا يعمج لالج وزع هاکلزنمب لرزن زا دعب موج!
 لابتا و تیبا بوک غورف لامک و تمظع غیت رهوج یقیلشابپ

 ییاو یامیپ هاحرم نآ بقاعتب ناطلس دمع* ردق الاو درزهاش داب

 هنخا رپ یشماگن مسارمب هک دندومرفرکح هدومن نیعت نالفخ و رابد)

 کلامم یصقا اتو دنهدن تگنرد و تمافا لاجم اروا اج چیه

 شدومآ رش دوجو راخ زا ار هبور قرش تایاو تاحاس هنفر هلاکنب

 فوت روکذم لزنم رد رابت الاو 8داهاشداب هک دش نامرف و دنیاربوب

 دندوب رضاح ناشی بار رد هک يعمج اب زوریف ژور نبردمه هدرکن

 ندیمر راظنن| اجن] هدیزگلزنم رتشیپ و دندرگمبمنآ هجوم یدوزب

 تنطلس ٌهحرد ٌهبعش یدرمنآ و درب جاوفا تیعمج و یکموک یارما

 فرشاسدنا ششویب هک ابب نارگ دیرازرم دقع کی ياطعب ةلاچ ار

 دننشا۵د نویامه فلک رب «ک هد 7 تدرگ تزع وا تسهم زا ۲

 هس تاجناخرا و ودرا . هدنخ زا ربث ناهد هانسرن ينارساک تراهب رپیم

 .تس ار اس هیشک الاب زاین يوربآ ناک دش هدودز لد زا مغ گنز ار غیت

 ناچساوناای تشپ رب طاشن و هنایداش یاهراقد تخاردا یتانعرب دق

 زا ر دیدرگ دذلپ یبادماکو تجهب یاشکلد ياون هدم[ رد

 نودرگ شوگب تلالج و تمظع ةنطاط ریفن
 شزاونب

 0 شورخ و انرک یادص

 ۵ادم)و ینابر تاددیات یصایمب هلمجل اد و ددسر
 یسحو یدامس| دونج



۱ ۲۴۲ ) 

 ماعنا و راوش رازه تم یزازه ته یالاو بصنمب دوب هنشگن

 ژام اب ههاخ لدفو رومس ندنموپ اب صاخ تعلخ یاطعو هیپور تل هد

 وگانوگمحارس لومشم عصرم زاس اب رپهوریشمش و تفب رز,لج و هرقن
 ریچلز کی تمحرمب روکذم ناخ فلخ .ناخ نیما نیم ور دیدرگ

 ضحرلا دبع و (یردان اب هصاخ تلخ تمرکمب ناخ رداهب و لیف

 لیخزا گنج زور رد تفای رکذ قباس هولانج هکناخ دمعهرذن رب

 تخا رج یادز تعهالظ لابقا بار لدبقت هب هدش ادج فلاخ»

 تعلخ یاطع و راوس دصناپ و رازهود یرازهج# بصنمب دوب هنشگ

 تدفبک هک ناخمرکم و الط زاس اب یفارع یکی پسا رس یاب و صاخ

 یردان اب هصاخ تعلخ تیانعب هذناب شرازگ تمس زین وا لاح

 هناضاب و لیفریجز کی و یفارع یرگید و یبرع یکی پسا رس مینپ و
 مالما و ناخ زاقفلاوذ و راوع رازه رابچ:یزرازه میفپ بصنمی یرازه
 ةگنس جارانار دلو ةگنس لعل رونکو هصاخ .تعلخ تیانعب کیر ناخ

 هگنس هابب وار و عصرم هنیج د دب رم و یراررم ,دقع کی یلطعب
 ادا و یلزا دبی ضع+: »لب یا یمج او ,تفلخ ر یمجرمج :هداه

 شخب ترصن دزیا هاگردب زاین تعد یانعنمب راوس دصناپ یرازه

 ای وت دندزو |: یاب نیا یهاننماب بهاوم ساپ- هدرو رس هجار و

 لوب لوس

 ینبب رود یاضنقمب »< اهنازا و دندیدرگ لابتا یارآ لزنم هنشذگ
 عاچشان ییزیگنا شروش ر !داسفا دام علت یئیزگ تمام و لصم
 یشیدنا ردخ مزاول زا هناهاشداب تسمه تسذرب یاس لطاب رخ:

 تو و
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 هگنم رما وار و راوم رازه رد یرازه هم بصنمب یدصناپ هفاضاب

 ناخٍللف یلع و سردنا هجار و 9 ناخ زات هکی و تاوردنج

 راوس دصناپ یدصناپ ةناضاب ناخ ؛مارکا و تعلخ تمرکمب کیره

 یدصناپًفاضاب ةهراب ثوعمسم ۳ رازه یرازه ود بصخمب

 ةداضا و لصا زا ناخ ترصن و راوس دصیم یرازه ود بصنم

 يلع گیب هاهرف و راوم دصتفه بصنمب يدهناپ و رازه بضنمب
 هم و رازه بصنمب راوس دص یدصناپ ٌهَیاضاب قیناخ نا رم

 یرازهبصفمب ناغفا تیادع ٌهفاضا و لصا زا و زاوه ین ٩ و دصبس

 مساف دمع و راوس دصدس یرازه بصامب ناخ عاج و راوس دصناپ

 يما بطن و راوه رالپ و هم ود یرازه بصنمپ یناخنادرم یلع

 هک هلیدنب نرکپبوم و ناخ لباق و راوس دص ود یرازه بصنمب

 و لابقا دم یاهدنب زا رگید يعمج و دوب هنشگ راثن ناجشردارب

 لامتسم هایلج محارم رگید و تعاخ تیاذعب لّأام یژوریف رازرابم

 بپسا و تعلخ ثیاذعب یلبرب رادجوف مرکم یار و دندیدرگ

 ییضترم و دش صخرم دوخ یمراذجوف لاعمب گ شزاون باتشک

 زو؟ »دور | هحار دلو هگنسرن و تفاب شزاود هراقذ و ماع یاطعب ناخ

 هدریس تادح تعیدو یگزات نیرد دش روگذم هعلانح شردپ هک

 یبصنمب مادک ره شناردارب و روس رازه ود یرازه ود بصنمب دوب

 نطو رد ریگیاج ياطعب هنشگ تیاذع راظنا روظنم لاح روخ رد

 يداه دمعمریم و هندیدرگ بادماک تشاد هدورنا هحار هکیروتمدب

 ماظننا هاکند ٌکلیص نادکموک تالس رد ةکنآ ربا ردص ییدلا حنفرردم دلو

 سو نیز تملود وب هددزگح اش اذ یی ءیها رهه رارطقا ربانی و ,شاو



۲: ۳۹۹ 

 تخارنا رب راخلفا کرات راوس دصناپ يرازه ود بصنمهب هدنابرد

 ٌهناضاب دنم ترصن نازرابم و دنویپ تداوا یاهدنب زا یرایسب و

 رجلخ و لین و پسا و تعلخ زا باوم و ایاطء رگید و بصانم

 هدپور رازه ید دندیدرگ هناورسخ تفطاع راظنا دروم ریشمش و

 اممشش تسدب و دشماعن) تنطلم نافسآ ناراذگتمدخ زا ینچب

 ٌهیصان لدنص ار تفطلس ناسا. |رابغ هددسر یرطو زا هگنسدج هحار روکذم

 ياطعب :دینارذگ رذن قیرطب هدپرر رازبکیورپم دصناپ و تخاس تلرد
 دیراورم ةقااع اب عصرم رهدمج و عصرم ًارط و یردان اب صاخ تعاخ

 ندمز تلود هنسوبپ یلعم بکومب روکسادرهدرگو تفای زادنمازع

 درر لحاسب هدش چوک هورچگعیحاون زا متفهر تمیب تخودنا سوب

 ی ات و دومن تنمیم راونا بسک اشکناپخ قعلس ٌهِیام زا گنگ

 دوب ریگ ملاع بکوم تسادا زودنا فرش ریذواد دور ن] رانک هاسیریا

 ناخ راقفلارف اب ناخ مظعم نانبئون 8دمع لزنم ناب لوزن زا سپو

 یصردنا هجار و ناخیئادف و ناخ دّواد و هگنسمار روذکو ناخالسا و«

 و ناخ تگنح حت و ناخ ماش | و ةداه هگنس وابب وار و هریدنعد

 زات هکب و ناخهاوخ و يکشنوخ ناخ صادخا و تو ردذج هگفس رما وار

 ناخریش دیس و ههراب ناخ ژرریف دیسو ناغ:دول و ناخ دیشررو ناخ

 شابلزت و ناخدلقیع و ناخلسو وربز و ههراب ناخ رقظم دیس و ههراپ

 یزاینو ناخهانکین و ناخ روالد و ناخ رکاک و هلیهور ردفکسا و ناخ

 ناریلد و یراک مدرم زا رگید یهورگ ر یراصنا داد رداق و ناخ

 قعلمناطلس دمعک هدازهاشداب هب هک تناییدعت یرادسناج صرع

 دروم یدهحرم) قبرد : یریژا کیره ر دزا درپ عاچشان بئاعدب هنشگ



) ۲۷۰ 
 یرر زا یصخ " ار شدرخ ردارب ه روبتار هگنس يار و دیدرگشزاون 1 بش ار شدرف ک روستار گ رشز اوز

 هناهاهداب تفطاع دوب هدروآ رد یاپ زا قودنب برضب یگنسناداذ

 ترودکسابل زا 5 لو هد یذوح لد عصرص چدب ره ۳ تعاخ تسیاذعد

 و تدایب ژاوا دذلد هراغن یاطعب ناخ نیصترم مایا ندرد و دررارب

 زا ناخ ترع تس و راوس دصداپ يیرازه بس سصنمب هفاصضا و لصا

 روس يا یدپ و دصشش یدصکشع ٌهفاضاب روک سجره و راوس دصداپ

 هداضاولصا زا ناهوج جوهب ردج و راوس رازه یدصناپ و رازه بصنمپ

 ناضاب فسوی افآ و راوس هص تشه یدصناپ و رازه بصنمپ

 یدصناپهفاضاب مذسر ربم وراوس دو راهح یدصناپ و رازه بصذم

 ندرت رمع و راوس هصدس یدصناپ و یراره بصخمد راوس گنج

 لصا زا و روس راه یرازه بصنعب راوس نصاغه یدهناپ گفاضاب

 مود>رس ناخ دهاژ داو دیاع نمع» ۳ زاوس دصناپ یرازه سسصنمر

 باطخو راوس رازه ود یرازه رد بصذمب دوب هدریس تایح تعیدو



( ۳ 6 

 رد یبصذم) مدکره شدرخ نار ؛ارب ۲۶ 5 بوتا و هگنسچگو یگجار

 بتیانعب یراخ تاداس و دددی درگ تسغطاع بایسک تشاد 5 دورن| هجار

 ردص یسیدلا عدف ربس دلو یدداه دمع# ریم و تای شزاون هراقن

 رارطفا ربانب و تشاد ماظنثا هلاگنب ٌةبوص نایکموک کلس رد هک ناریا

 تسزالم تلود زارحاب دوب هدمآ وا هارمه هدرک رابتخا عاجشان تتافر

 يرازهود بصنم و تعلخ تیانعب هنشگ علاط زورذا هربج فرشا

 راونالا ضتاف رام ییلوذم 19 تمحر ردم و دی درگ یهابم راوسدصنا و

 ینارث بحاص ثرصح ملاع ندطالس عاطم مظعا نافاخ و ریبک ردم)

 هنانس] تداعس مایا برد هدم] دنفرمس ٌهطخ زا هک هاوئم باط

 زردنا ةریب هیبرر رازه رارچ ماعناب دوب هتفای یلعم هاگرد یوب

 منابک و هروک رکرس ییرادجوفب يرزخاب برع ریم و دش تمحرم

 رابنءا ٌههصات زاوس دصااد یرازه بصذمب هداضا و لما ژا و زوپ

 * تخورفا رب *

 رثأام نشلگ يا یاریپ لغت هک زارط میناوس کلک نونکا

 اجأبا رون رپ روضح عناتو شران نشروس تسا یراگماک و تلرد

 فص و رم میش ییگدرگرسب هک یرکشل قئاقح شرازگب هنشاذگ

 میم نآ یادتبا زا دوب هدش یبعم هوکش یباراد بذاعنب راخنکش

 یاه یگنشگمس تدفیک زا یخرب اب مانثخا ات ماجرف ترصن

 لیصفت گرب و خاش ار خم باداش لابن مایا هربت دوکش یب اراد

 یه امک لاوحا قاقح رب لابقا نانسرابب نیا نایگراظن ات دهدیم

 ینیگ غیلرب بجومب ناخاکذش فص هک دنامن هدیشوپ دنبای یهاگآ
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 يارگهر نانلم زا هوعشیب اراد نازآ لبق زور ۵ هکمرعم مرامچ عاطم

 رد هتناذش هوزپ لطاب نآ بفاعنب هروکذم ةدلب زا دوب هتشگ رارف

 نایکموک ندبسر راظنفاب رگید ژور و دبزگ لزنم رهش ییهورک جن

 یفناسم لزنام ردب اجآزا هدرکماقم تدعمج کلس ندش تصسرد و

 دندوب هرس و تار رس رشبپ نوح و هیسر های بآراذلب هدوهدپ دیعب

 45 ۳ بآ راذک رد رگید ٌگلحرم ود ییط) هدرک روبء بآ زا منشه

 نت یدسپ مامذهاب د و رب گ] لوزن تسا هورک : دژاود هحوا ٌیصق ات ای زا

 هدش|د ماقم هجوا رد زور هس ود هوکش یب اراد هکدش رهاظ و تخادرپ

 رد هامنیا منشه هایپ بآ رانکب هانپرغظ دونج لوصو ربخ عامساب

 ةدسل رسچ هک ارگردازوا و هدش شیب هناور يگميسارس و فخ لامک

 درک روبع روکذس بآ زا روصنم دوذج اب ناخلکش فص دوب هدش

 اب[ زور رد هنشگ هرهات جاوفا لرزن دروم هجرا ٌکیصق مهدزاود و

 دش ماقم دندوب ؛ددسرن زونه هکنادکموک ضعب و هذازخ لوصو راظنناپ

 یفرشا رازه دانشه هددسر تدطلس باذح زا رادرب زرگ رداهب جلاص و

 اقس و رادلیب و هدایپ و نادچنودنب زا یعمجاب تابرورض رگید و

 هک یمدرم و نایکسکو دیناسر وب هدش هداتسرف الاو 0

 ژا نوچ و دندش ؛یپیلم يزرريف شج ن اب دندوب هدنام بقع

 ردلد اپ هک ربم ۳ نشو زا تشگ يط هاحرم ود هدش چیوک هجوا

 هنفای شرازگ .هچلاذچ ناشن ترصن رکاسع رگید و ناخ دابق و ناخ

 گ تسوبپ حوض ! دوب :دش صخرم تفالخ هاگشدپ ژا مرعم منشه

 نیرکسعلا نردب هورک يس ر :دیسر هایب ,ذگب ناهارمه اب و ندرد

 ثوعسرم دونح توزو نلخم نهآ ر یبمج# ٌیصد مدسدپ تسا ةاصاف



 وگو
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 (جنازا مهدزادد هوکش یب اراد هک دیدرگ مولعم نآ نکس ربرغت زا هنشگ

 فص نوچ و دوب دهاوخ هدانثا شیپ هورک هافشه ابیرقث هدرک چوک

 ةبصف رد درک تسیاب ماقم دنچ ریمربش ندیسر راظتناب ار ناخفکش

 لوصو راظنناب هک ,گید ٌةلحرم شش ییط زا دعب و دومنماقم ود روکذم

 لابق و ناخ ربلد و ربم ۵ تاشناد ماقم هرابر ای۵ هرهاقف شوبج را

 ناژر ابم تّأرج یرزاب هدنسر بقع زا هروصنم رکاسع رثاس اب ناخ

 يوفر گیدکب رابظنس) و داضنعاب رورپ تماهشت ناههاج ورث تدالج

 مچ و تسیب اوکشیب اراد هکدیسر ربخ لوارق رکشلژ| لزفم ییزدو دش

 لزفم زا و دومن لوزن رپکسب هدرک روبع ایرد زا رکبب رد هام یمه

 فرطنآ زا و هورک هس و تصش تصسا با یور یا هک رگبب ات روکذم

 بناج فرطنازا هنشذگ بآ زا تسرا هارمه ه؟یرکشل و ناخ هاب و

 یور نیزا شیوخ نابکموک اب ناخاکش فص و ددرگ ناور رپکم
 اراد رب رک هنخادرب بئاعغب وس ود ره زا ات دبانش رکپب تمسب 1

 چوک رکشل رود ره زور نامه طساوا و دژزاس یک تدتاع هد هوکشر ٍز

 دیدپآوص ی درب درب اذب رگبد زور و دن درک لوزن یک ٌکیصف ییحاون رد «درک

 جیش و دش هناور رکپب تمهب هدش |دج ربم جیمز ۱ نانکش ۳3

 درک ماقم رو بادما ددمن و ینشک ماجت ارس تبج» زورد| ریس

 رب :دیناچوک ار ودرا دوب :۵م[ مهارن ینشک دصکپ نوچ نیاز

 ناخ دابع زور نآ و دزوآ لورف یرک ٌهبصق رذگ زد دذس یابرد لحام

 و ودرا رگید زور ود ان و تمشذگ بآ زا هبکبزوا رثاس و دوخ هاپم اب

۱ ۳۵ 
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 زا زین دوخ ریم ریش مود زور رخاوا و لرکیم روبع بآ زا تمونب رکشل
 ریلد و دنرفگب بآ زا بشابش مدرم ٌهيقب هک دومن ررقم هنشذگ بآ

 یالقنم مسرب دندوب ةدرک روبع رنشیپ هک اربرکشل و ناخ دابق و ناخ

 هورک دانشه بیرف لزنم هسپ بآ راک زا و تخاس شیپ ٌناور

 هس برد نوج و دبسر رپکس ییهورک هدزاردب رغص مچفپ هلوهدپ

 گنتو یعص تیاغب راد راخ راج) مکارت و هشدب ترذک زا هار لزذم

 دیدرگ نآ واع زین ریس تعرس و تفاسم لوط و دوب راذگ راوشد و

 لزنم رد و دندیشک رازآ و بعت یایرگشا و هش فلت رایسب باود
 روکذم هام مشش و دنننای رثمک هقوذآ هدنام ادج راب و همیخ زا موس

 زور هس ناخلکش فص و دیدرگ روصنم شیج دورو لع*ر یکم ٌهبصف

 هک دشرهاظ و دوب هدرک جوک اجنازا شیپ زور هدیمر رکبب هب رتشیپ

 الط و هنازخزا یخرب اب نایگدرپ ضعب د لاقث) و لامحا هوکشیب اراد

 ارس هجاوخ مان تنسپ «نروآرد ریک» ٌةعلقب نیگنس تالآ هرقن و تالآ

 نشیوخ نارکون زا یکی قازرلا دبع دیس اب دوب شدامنعا دروم هک ار

 رگید اب هنشاد ۹ اپ هک گرب بوت دنج و هنشامگرب هعلق تسارعب

 ياهدابپ و نازادنا ریث ر نازادنا قرب زا یهررگ و هناخبوت مزاول

 ماک خلتربکم زا مرع* خلس هتشاذگ راوتسا راصح نارد یچکودنب
 ضشلامحا و هنازخ ٌهیقب و تسا هنشگ شیپ ةناور نامرح و ساپ

 هار و هدبرب تخرد لگنج و هشیب هارب دوخ و تسا ا,ینشک رد

 رم و ماظن خوش و ناخ دّواد شا هدمع نارکون زا و دوربم هنخاس

 نارادرسرگید و یراخ:؛ داوج دجس و ههراب راثاث دیس و مذسر ریم وزیزع
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 راصح تسسب ریماسدج هارب یعمج اب ناخ دواد هچب اذح دنا :لومج

 ماانس) هجونم یهورگ اب متسر ربم و تفر دوب وا طو هک هژوریف

 هاوج دیم و راتاث دیم و ماظن ۷ و زیزع ربم و دش تنفالخ دم

 روکذمناخ هدش قعلم نافکش فصب تداپ دهاوخ شرازگ هچلانچ

 رژا رگبب رد زینرگید یعمج و دومن هانپ یطالم هاگرد ٌةناور ار ابنآ

 مدحرلا دبع میش قیرف نازا هچدانچ هندوب هدنام اجن] هدش دج

 تشاد ماظنن شنابحاصم و نابرقم کلم رد هک یمابآر یخ

 رازه هم بیرف هک دومن راهظا :دش یفالم رب «قب :دم] تشفرذیزد

 تماقا ژورکی زا سپ رم عییش هلمجلاب دنا هدنام هارمه وا اب راوس

 هدنام بقع راغلیا بجسب هکرکشلو ودرا ٌةيقب ندبسر تپج:ر کم رد

 تسویپ حوضوب رارادنیمژ ریرقت زا و هرپم بناعت ءار هراب رگبد دوب
 زامادنت تاج« نیاز رگشیپا ورک لابی

 دور راهدنغب هک تساوخ اب آ دورو زا دعب هوکشیب اراد دوشبم |دح

 شمرح لها و درک دنهاوخ يهارمه شنارکون هک تنابرد نوچ

 هرثهت تمسب رابدا نانع راچان دندوبن تمیزع آب يفار رین

 يیحاون رد م رک مسن و ثتسدپ 41 ناخاکش یو و تخاس فطءعذم

 دوب هثفانش رکهپ تسمسب رتشیپ هدش ادج ربم خش زا رک ٌةبصق

 نارکون زا مرد لزنم رد و دومیپ هدرک هس و يم لزفم ودب اجنازا
 نآز وکذم ناخ و دننشگیفالم راب دندش روکذم هک یقیرف هوکشیب اراد

 تنالخ يالار دم ٌهئاور هنخاس لامئسم هداهاشداپ تیانعب ار هورگ

 رگید یدنچ و هوکشیب اراد لاوئوکو را رکشا ناوارفر دومنيمابناج و

 رکبب رد را روجء ماه هک شرازاب ودرا یياملع اب اروا نارکون زا
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 رثا رفظ رعشلب هندوب هنفاین ینشذگ تصرف هدنام فرطنیا ابرذ زا

 ابرد راذگ رد فلاخم هایس زا سن هاب هک دن رهاظ و هنددناسو

 هامجلاب دنا هنشگتکاله رعا قیرغ تلوص گنرن نادهاجغرت بی

 یرهول ایر اکیدزن هددسر رکپپ هب ناخفکش فص رفغفص مویس

 هس اب ار ناخرغآ هنخادرپ رکبب قسن و مظفب رگید زور و دومن "لوزن

 راد هءامج گیب یلع دمعم واجلآ ترادجوفب راوس هاچ و دنم

 یچخودنب هدایپ ذص هس و, زادنا قرب راوش دص رد اب ]ار هناخبوت

 راوس هصناپ اب ار کیب یلءچوق و تشامگ یرهول ٌعبصف ییلاوتوگب

 رد هارمه هداخوت زا پون چپ  يچخوداب :دابپ دص هاو زاد قرب

 و هشاب ربخ اب ءعلق جراخم و لخادم زا هک هومن ییعث رپکس

 ژورفا هلعش گنفت و پوت هب روصفم رکشل تدواعم ات رودقهلا ی

 ترک وک امن ازا مچلب + و دیامن گنتنانصعلم د رک هدوب گدذج ناردن

 ییهورگ هدزجس رد روکذم هام مهدزاود هلحرم تشه یی زا دعب

 راذ هعلف و رادجوف ناخ رت ملا دمع نشون و دیزگ لوزن نافسویس

 امش هک دیاب هدیشر هعلف ییهورک جلب هب وکش یب اراد هک دیسر این[

 بقعزا هک اروا یایشا و لاوما و هنازخ یاببنتشک هدیناسر دوز ار دوخ

 موصعم دمع* روکذم ناخ اذهل دبوش هار دس ابرد رانک رد هیآ یم

 ناب ؟راپ و لانرنش هدرامج و زادنا قرب راوم رازه اب ار هوخ شیوخ

 ةوکش یب راد ی اینشک ژا ۸ دانمرف رثشبپ اتم و رادلیب ي عمح و

 رانک رن دشاب رثمک ایرد ضرع هگدئاح ناتموبم ٌکعلقر یون پس

 1 ناراد ناب و نازادنا قرب هدزک بصن ابپوث و هزاسب الاجروم ابرد

 مه 1ثومن یطظ هورک هدزاود «۵)رک جوک بیشاذش لوخ و دژاشکر اعب اخ



) ۲۷۷ ( 

 ایرد رانک رب زور لئررا هنشذگ هوکشیب اراد هاگرکشل ییذاعم زا هورک

 لرزن دوب نانسویس علف ییذاع* هک یفیمز رس زا هورک کلي ل.هافب
 ابلاچروم ایرد رانک رب هاو هورکمین ات هدیسر رتشیپ موصعم دمعو دومن

 هورک مین ات اجلأب دورو زا دعب زین دوخ روکذم ناخ و دوب هتسب
 اهینشک رافلاخم تسشذ میذغ یاپینشک دصرثم هدسب لاچروم رگید

 رفظ رکسعم زا هورک مین و کی تفاهمب هدروآ وب هک یئاج زا از

 لیخ یاژا راوم رازمکی بیرف و هندوب هند زاب ایردرانک نآردررثا
 نایامن اهینشکب کیدزن فرطنارد دنچ یملع و لیف هد اب زین رابدا

 هنشذگ با زا بأم رغظ دونج اب هک تساوخ ناخلکش ۷1 دندوپ

 عنام هدمآ شیپ ابنآ ياهينشک نوچ و دزادرپ یداعا عنم و عدب

 عیلاص دمعخ دوب را هارمه یارينشک ندیسر

 هود لهاب و درب رکب ششوک تمعباوم بذارم رد رودقملا یدح

 بتکرح دوخ یاج زا اراه ینشک نافلاخم هاکره هک دیامن هیکات

 نتقخادنا باوبا ءءلف زا هننارذگب هعلغ یاپ زا هک دنهاوخ داد

 لنمعص لیذامب 2 میدقنب تعدامم طثارش هرراد جودقم فیدعد و پوت

 هتناین اسب ینمدخ قدنوت ينمه هباسزرف و یرهوج یب زا جلاص

 یرز رب ۹4 هوگش یب اراد مدرم دوش هلانسرف یذشک رگا هک هادماعیپ

 تردق یهاشداب رکاسع دادمایب ارم و تدرگ دنهاوخ هارزا دنا بآ

 تسم دن لا ثوذح تم ارصرم و تم.هوانتم ات و لذکرم انرگ



) ۳۷۸۴ ( 

 ناکما ی 95 نوک هک تسا مک ةبترح د بآ قمع راذک نب ندز زا نوج و

 رد طدنب نازا دش دهاوخ رانک ناژا 1 لشک روجع ترورضلاب و درادن

 روبع پآ زا ناخلکش بفص ندرب انب دیشوک دیاب تعذامم بارم

 رانکرب دوعشیب راد يارينشكراظتناب بشمامت هرهاف شویجاب و رکن
 خدش شون ر درب رسد تعذامم یاببم و تعفادم دعنمم ابرو

 دوب هنفانش بتاعنب رپعس بناج زا تای شرازگ هچنانج هک ربم

 یزوریف رکشل نادهاج* |فیپل درک ماقم هوکشدپ |راد ۸5 دنددناسز ربخ

 هوکشیب اراد هک دش رهاظ بآ یور نآ رابغ و درگرثا زا هنشذگ زور زا

 ار مینغ یاهینشک و دراد قدم غورف ملاص دمجم رانقگ هکنآ ناهکب

 رب دصرفم و هدامآ رکشل مامذ اب دش دهاوخ فرط یبزآ روبع ربزگ ان

 ؛ نرافل ام هک دش مولعم یدعاس زا دعب و دوب هزسشد ابرد راذک

 نراقمدنپآ یمن اهلاچروم تمسب هنخام هناور فرط نازا ار اهینشک

 دزدوشک دوب هدش بصن ایرد را ذک رپ هک اريهاشداپ قناخبمت لاعفبا

 ود زا ریغب و دیشخب یعفن نادنچ تفاسم دعب تبح زا سکیل

 رد یکی و هناص هءاو یاپ رد : بوت ٌهمدص زا یکی هک ینشک

 زوبع هعلق فرط زا ینعاامم یب اهنآ عومجم رگید تسدن لگ

  شنادرهوج ةرهب یب نآ انامه تاشگ لطاب میلاص دمعم ییزاب جلب

 هنفدرفدما و عمط یاسودس و نوسد] ار ناعس ٌیامرس تسد يبت و



۰۳۷۳ ) 

 سد تدقاعا درد هنشک شنیب درب بدرف مادرم لطاب تالادخ و

 هعگاسمرب راک رادم و ددشوپ یراذگ تسمدخ و یهاوخلود طارش زا

 تسناوندم نایامت ینمدخردصم ینمهرهوج و یعس یسح یکدناب

 قوقح یاداب هداد فک زا يلا6س (ییخاو يشيدنا حالص ٌةنشررس دش

 اهنصرف نینجا زاها هر و تاقوا مسف نیا قافتا ورگ رد هک

 تداعس یرراپ و تک تلالدب رگا ] و تشگن قفاوص هدشابیم

 هیینانچ تفرگیم ر لئکرس هنسد یهاوخ تلود نادم رب تمه رمک

 زین وا دوب هدومن تعنامم بابسا ٌهيمث فرط سیزا ناخاکش فص

 لطاب هوکشیب راد دوشکدم نافلاخ*یوررب تعف| رم باوپا فرطنازا

 نآ یاهینشک هذ و تشذگتسناونبم بعص ٌهبقع نازارکشل اب هوژپ

 تشگدم وسدم یناحاب هعلف یاپ زا زوج ر رابدا ری قبرغ

 لابتا دوذج اب ربم خوش شیک صالخا نافجتون و دبز بیرذء ۳0

 ییمامت اب زر لاکن هبت ةنشگرس نآ هدیسر یپ زا لأس یمشد رکامع و

 دمآر ب هک اجنازا سکیل تفای يم شیاریپ وا هاسن رابغ زا تلود

 ین هر هدسد زاب بلطم ره لوصح و نیعم يتتو ورگ رد راک ره

 ؟دنمر . نآر گید یدنچ ردف و اضق راچفم تعلصم و تسا ردقم

 ینادرگرس و اتردح ییداوب رد ر تاود مدلدا دار و تیفاع روشک

 یگرازآ یلدیب ددلب و تمسپ و یماکان تشد زارف و بشن بعن و



[ ۲۸۰ ( 

 گیرره زا و دنیچ لامعا شاداپ لگ یراخرس ره زا «دومیپ

 هحرگا تقونیرد دنیب دوخ هار رد تانکم گن نالدخ ةیداب

 مهارف رابدا تشد ییشحو نآ لاصبتما و یرانفرگ بابسا رهاظ

 دوب هدیهرن ردقم نامز هنشگن یضقنم شنلبم مایا اما دوب :دمآ

 رگبد یدنج و دشن امن هرپچ لوصح ًةنیئ] رد دصقم یا ادهاش

 ینامع] نانک راک هک دیسر نآ ماکنه نوچ و دنام قیوعت ةدرپرد

 لالج نامرهف تسدب هنسب ریدقت دنمکب | هئسج ماد زا دیص ن

 قلطم بوت و هننفرابغ ینخیگنا رب رد اروا سیزا شیپ و دنراپس

 بت زا هننرگ شنانع اضف تسد دنراذگن راذعلا عیلخ و نانعلا

 شداسف و شروش راخ زا ار تلود و نی شلگو تخادنا ورف لابقآ

 نانکهه شخب تربع دوخ یاح رد نآ لیصفت هعانچ تخ)ذرپ

 ناز| تیفاع ییفشک تدقاعدب هوکشیب اراد یوچ هلمجتاب دیدرگدهاوخ

 اتسوپس ؟وبرکزا «دینامر تاجتلحاسب رطخز یخ جوم و فوخ بادرگ
 زبخ هک روکذم هام مهدزناش دومن روبع وب کاله و مد لعم ۸5

 بآ ی ور نیردمه هدرک جوک دیسر ناخلکش فصب لذک زا وا ینشذگ

 نددیسر راظنتاب هک مهدزه و دومدپ هلحرم ود بم دب نآ تسداعدد

 یرگشل اب فرطنازا هاوخنلود نانیئون ةدبز نآ دوب :درک ماقص رم عیش

 هک تسا نبرد تلود حالص ۹1 ۵ومد ماغدپ وا) 5 دیمر تش)د هارمه ۹1

 هدرپ. بقاعت هار افتاب ات دنیآ فرطنیاب هتشذگ بآ زا مه اش

 ابرد زا متسیب روکذم ناخ اذیل مب رامگ«نافلاخم لاصینس رب تمه

 ات دوب مک ینشک هک تبج نیزا و درک لوزن فرط یآ هذومن روجع
 ۳ ۶ ۰ ۸ 0 2 1 ۰ ِص ۰۰ ۰ ۰ ۰

 ییمامت نوجح و ینژیش ذگدسم با زا اتمدلودد بام رفظ دونهح زرر ددج
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 ایرد ترط نآ زا ی .اها هه اب ناخفکش فص دوم روجع بارها

 سر خدش» مدفه و تصیب و دش ناور تعرم حافجرب :درک جوک

 جوک قاشتاب رکشا ودره رگید زور و دیسر دوب هننر شیپ لزنم دنچ

 زد هک هنج ٌءدادپ یزرریف دونج ناوارف و دندرپم دصقم دار هدرک

 دندیذاسر رثا رغظ رکسعب دندوب هدش ادج هوکش یِب اراد رکشل زا هدهت

 اب رارف یعداو یامدپ ءاحرم 1 هک تسویپ حوضوب ابن[ ربرغت زا

 تار جک یرقفر مزعب هدش ی لخاد رثص مشش و تسدد راپدا دوذج

 رد هراب رگبد لولا عببر رغ و دینارذگیم بآ زا در یودرا و هام

 نشون ثوب هدانف) شیپ ريم دیش زا هک ناخذکش فصب ار یانثا

 ةرهاذ جاوفا لوارف نارغآ فرز و مین گیب *)لادبع اب هک راخ زانکرت

 روجع ایرد زا رفص مون و تسیب ةوکش یب اراد هكناب رعشم ددسر دوب

 هک بم دب ناغلاخم زا یهورگ اد دشت هب لوصو زا هعب ار ام و درک

 یعمج و دومن یور شزیرآ دندوب روبع ددص رد هنشذگن بآ زا زونه
 شیک تعاهش رازرابم ماقننا غبت ٌةمعط هوزپ نالذخ هورگ نازا

 دندنگفا بآ رد ار دوخ غیت شتآ میب زا هدش يمخز ةراپ و دنتشگ

 ناشذ ترصن نارداهب تدالج و رپف لپ رس ریگنسد یدنج ر

 ارپچ یخرب هنشگراثن ناج سککی یهاشداپ یاهدنب زا و دندیدرگ

 فرط نارد زونه دوخ هوکش یب ارادو دنتساریپ مخز نوگلگب یدرس

 هورک هدراهح زور ۳1 ربخ نیا عاهنماب روکذم ن .راخ دراد لوزن بآ

 ماقم رگید ژور و دومن لوزن ایرد رانب 4 عیهورک کی رد هدومدپ

 هک دانسرف رپشب موصعم دمع* اب ار هانپ ترصن هاوس یوشخب هدرک

 نامه و دنک طبض دشاب هدمآ تسدب دوکش یب اراد لاوسا زا هچل]

 ما 4



۱ ۳۸۳ ۲) 

 کیدزن هدیسر بقع زا رثا رفظ رکشل اب ناخ ریلد و ربم خیش زور

 یراد هبوص تلخ هگشیپ زا هک ناخ هابق و دزدیزگ لزنم رهشب

 هک ددسر رجخ زور رخاوا و دشرهش لخ)د دوب هنشگ ضوفم اب ههنهت

 تشگ هناور تارچگبوصب :دوهن جوک ایرد فرط نازآ ةوکش یب اراد

 نیا لالخرد دیزگ لزنم فرط نآ هدومن روبع ابرد زا دوب هدش هنسب

 انزر ور یحیی وی خش .ملنم اختر زا خیرع نوه
 ار دوخ لاجعلسا و تعرس مانجرب هدومن بقاعت کرت هک دنگفا

 نارب اب تسا شیپ رد مها یاهرک هک دننادر لالج و هاج هاگشدپ هب

 اس
 ِج
 ۲ هرواشم مهاپ هاذب تعفالخ هاکردب تدواعم و «مخرث زا نفر شیپ

 بابرد هدما مهلرف یکی ناهاوخم ود رگید و ناخلکش فص وردیم

 شروی نبرد دوعهم شیج نآ نازرابم نوچ و دندومن هحراطم

 هدومیپ دیدش بعص لحارم و دبعب یاهثناسم رثا یزوریف

 تقشم و تنع* ماسفا لمعلم و بعت و جز عون شوخلمد "

 هدش فلت رادرب راب و بوکرم ارنابرکشل و هاو- رثکا و دندوب هنشگ

 هوخلت زا شیب هارمه ةرماع گنازخ رد !ذپعم دوبن راغلیا تعاضب

 زینو درکبمن ثیافک ار مه نآمامتا هدنامن رز هاوس بجاوم ههامکی

 یازگهر :درک راینخا رارطضا رباذب هوزپ نالاذخ هوکشیب اراد «؟یهار

 دوب ینادابآ و بآ يب نابایب و لوچ نآ رثکا هوب هدش رارف ییداو

 رگشل دفر شیپ زیوج" نزگ حالص ناهاوخال رد سدب ررد یار مرجال



( ۲۸۳ ) 

 تعجارم تمیزع مزج و بئاعت دارا خیسف 8درگد هم زا نٍیرف رفظ

 رثام وناخ روا» اب ریم: عنش, مهوزوف : تی شولولص نریربافب زدن

 فنط نازا دوخ نایکموک اب ناففکش فصو ایرد یور نییزا ناهارمه
 ناششم رابخا زا و ددنش|د بفوطعم رکپدب نتدواعم نانع هدرک چوک

 هک سیدب ٌهبصقب لوالا عببر منشه هوکش یب اراد هک تسویپ حوضوب

 ٌناور اجنازا و هی تسا عفاو تارجگ اتممس) ۳9 ییهورگ یح رد

 نبرد نوج و ددمر لوج رانکب هلحرم هس یععب و دی درگ هیچک تیاو

 یضعب رد ر دوب بآ یب هار نآ یاببلات ناراب يمک تیج زا لام

 لزنم هس ود نارد دومت یمن تدافک ار رکشل لود یهاج ۹ اهاح

 :ددمر تکالهب کیدزن بم یارسخ نارکشل رثکا بآ یهمک رذگهر زا

 لوج تقبقح دش لوح لخاد مهدزای و هدش فلت رادسب باود

 رانک رب هورک لبچ تفاسهب تسا نانسروش ينشد هکنآ روکذم

 همه زا و بایان اقلطم یریربش بآ تناسم نآ مامت رد و روش یابرد

 یضعب رد ابرد برق ًةطاوب و تسبارس جاوا ًاولج بآ یاجبوم

 باود و دراد بآ هد رد هک تما لگ زا يعون ندمژ رس ۳۹ عضاوص

 زا شیپ 8داح رد و هنیوگ لدلد ارنآ یدنیب و دنوریم ورف نارد

 یبنثم یابایب نآ لوط دومن دنناوت یمن روبع مه یولیپراوم دنچ
 هار كي اجنازا و تما هپچک تیاو لخاد هک هنول عضومب دوشیم

 ریم عیبش هصقلا هک انوچب رگید یهار و دوشبم ادج تارچگب
 رگبب هب يناذلا عیبر مشش ناشن یژوربف رکاسء اب نایفکش تفص و

 تمات) هعلد ریخ» 3 ریبدد و اچ تسبودنب تی: زورکی و دددیسر

 رثاب دزن هیب هارمه هداخ:ون تاردلا و تالآ رزا هچلآ اب بوت »۵ زای هلوهد



(( ۰۳۸۴ ) 

 يیگغورا دب ر یناخ نام هدلع تگدب یلو ماشا ۳۹4 رگید رادجو۶ ن دا

 کیب دهاز ورک» رد نارغآ رمز ابراخ رغآ و دنننامگ اجلآ ةناخبوت

 ٌهبصق رد زادنا قرب راو دصعی اب ار يدرو لا یجاح و یساغاروج

 هقوذآ ندیمر عنام هدوب ربخ اب نیفرط زا هک دننشاد ررقم یرهول

 ران قئاقح ٌهماخ نونکا ه دندیدرگ تفالخ هاگشدپ ٌهناور لاجح-)

 ه دزا یم فلب زاب دوب هنشاذگ هک یئاج زا ار ازنا

 تمیزهو زور ششرآ یعد زارط رفظ ۹ وا هجوت رکذ

 تم  دابآریکا دفاع اب هک دما اش

 ۳ هرکش کا راد و

 عضومب زوژ شش ) تدم.عاجشان .یرنفای .تمیزه زا .دعب .نوچ
 تبار ُمچهام وترپ زا گنگ یایرد لحاسب رگید زور ر :وبچک

 رثخا هنشگ رب بناعذب رثا ترصن جاوا هتک نیک ات اشک ی

 تیچلزا تدربذپ تغارف وا مهم زا اریپ نابچ رطاخ رتنای ی

 نیلاب» هزدو و یزیگد) شزروش و تارچگب هوکش یب ارد 1 ندفر ربخ 11

 رد فقوت نیزا شیب دوب هدبمر عماجت قثئاقح عماسمب اجارد را

 هک دنگن| وئرپ یینج ریظن رپم ریمض رب هفسنادن زئاح دابآ هل | دودح

 رففصمب الاو تضومن یاول هنناث تدواعم یوسب تمیزع دزمس انع

 :وکش يب اراد لاصیت-ا رپ عند ریبدتر دنزارفا رب دابآر بکر ةنالخلا



۲۸ / 

 شنم تلالض هگنس تنوسح هجار بیدات و هبدنت و شیدنا هذدف

 دنزادروب مود ناژا سصدذا رطاخ یدوزب هلومذ شرک ثراسج

 ژازنهاب گنگ رانک زا لالج و هاج بکوم لوا) یدامج ٌژرغف یبربانب

 هروک ٌهبصف ییحاون و تشگ لابت یازآ هلحرم تعجارم مزعب هل

 هضرع زا هنمجخ لزنم نیرد هبدرگ ماصقعا رفظ مایخ برضم

 وترپ دابآ هلا معلق قف ربخ ناطلس دمعم دازن لاو دازهاشداب تشاد
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 دیدرگ تلود یابلو | ژورثا هعماسیزوردف سوک یطنط هدنگوا ِلوصر

 شرازگهجانج ۳ هاب[ا) ییرادءلقعاجشانیوچ هکر ]همدقمنیا یدیجت

 تمیزه زا دعب دوب هدم[ عاچشان هارمه هایس ژ| یخرب او هزشا دگهعلق

 هدومن راغلب) يسانش هبوصنم و یکاخب یررزا تخب هربت نآ یففای

 اپ و دیناسر هابآ هلاب تب دوخ رارف ِ یاممیپ 0 نازا ۹

 زا مات دفع دروآ فرصاب از هعلو ۹1 درک شالد و یعش هکذاداح

 یاضنقم) اما دادن رد ند ينهنياب ار ينيب لّم و یشیدنا باوص

 املپ و هدپع و رارذ و لوفب ر درک ینارادم هلمکاا یزاس هدامز

 5 دش صخرم تافالم زا هعد و دیدرگ و راب :دمآ رب هوعلو زا ات

 ناکم رپوس ردق ددشزوخ و دازهاشداب نادمآ رجخ نوح و تمدر هعلعب

 داب] هلاب ناشذ ترصن رکاسع رثاس و ناخ مظعم اب ناطلس دمعم

 گان دوخ رب تدفاع راصح هاذپ رفظ هایم تحاوص ٌهمدص زا ددنش

 یگدنب قیرط گولس رد ضشیوخ رس) نرعاهمو راک ؟راچ هدید اضف



۳/۳ 

 هدقر و تسناد یهاشداب یاهدفب هب هعلقندرچس و یهاوخ تلودو

 یایلواب هعلق میلست 8دارا و مارج یافعنساو تمدن مسارمپ رعشم

 ۱ لابتا گیزع یاهدنر کل رد تکالتضتا شهاوخ و لاوزدب تلود

 نمع* 1 لاو دنمجرا دازهاشداب نایکموک رمز زا هک نارودناخ#

 یاهدانسیا تمدخ) باب سیردهکیتشاد هضرع اب هدشوذ دوب ناطلم

 روکذم ناخ هزن دوب هنشان راسکنا و زجع کلکب تنالخ کنروا هاب

 مایق دابآ هلا ٌةرصاعمب ییزا لبق هکنآ تبحانمب اروا و دانصرف

 ناخ تخاس ناسحا و لضن هاگشیپ زا ناما بلط ٌهطداو تشاد

 داژن الاو دازهاشداب تمدخ؛ تشاد هضرع اب اروا بوئکم هدلا راشم

 دننشاد ضورعم هانپ قئالخ هاگردب ینعمنیا تقیفح ناشیا ه درب

 ۱ یشوپ اطخ و یشوبن رذع هک اجارزا دندانسرف ارواتشاد هفرع و

 غیلرب :دادنام) اروا تسا قانآ هاشنهش قالخ) فئارش و مراکم لئالج

 ار ؛ءلق هنفر های] هلاب نارودفاخ 5 تفریذپ ثافذ مر ناشن تمارک

 هدخاس لامئسم هداهاشداب یطوعت ار مساف دیس و دوش یقرصذم

 تسوکعب هدوب دابآ هلز راد هبوص دوخ و دزاس هاج نامسآ هاکر۵ هناور

 یزارنرس تعلخلاسرا تیاذعب روکذمنأاخ و دزادرپ اچ[ تلایا و

 دوب ناخ مظعم هارمه هک ناخ دراد هب عاطم ناهج ناهرفو تدای

 دشاب بوصنُم اجآ ییراد هبوصب هنٌتپ هب ندبسر زا دعب هک دش رداض

 و۵ زاوس 9 هناضاب دوبراوس رازه هم یرازه رامج هک شبصم و

 راد هعلق ناخفیس ماکنه نیردو تفرپذپ شیازفا هدس) ةس هدسا

 توصک تعلخ تیاذعب هنفایرد یلعم نانسآ سرب یبمزفرش »رگ

 بصنمب راوح دصناپ ٌهفاضاب مزالموهدگن راس هچنارد دیشوپ تاهابم



۲۸۷ ) 

 رازه یدصناپ و رازه یصنمب راوس هاچلپ و لص یدصشش ةفاضاب

 رازه بصنمب ناخ رولد ٌهفاضا و لصا زا و دفنشگ زارذرس راو

 راوع دصداپ یرازه ساخت ناخ باراد و راوس دص ود یهدصناپ و

 مود دنننای شزاون راوس دص راهچ یرازه بصذمب ناخ راد هعلد و

 روئسدب هاشگ یهابم لط ژاس او پسا ۳ هصاخ تعلخ تیاذعب ناخ

 هدار و ناخ اژزردم و نش صخرم رودنرج راکرس یعرادجوفب قبام

 هننای تلخ روک ساد رهونم و صادرهورگ و هلیدنب هگن..زابس

 ژارفرس تعلخیاطء و یداخ عللا تمعد باطخعب هللا تسعن ربم و

 يداه دمع# ردم و دیدرگ صخرم زوپن < ناخرکم هارمه هنشگ

 ناخ فبس و تای ریگاج تبصخر فش رومان یناخ یداه باطخ)

 ناطلس و لش تعفطاع بابسک لظ ۴ زاس اب بسا و ریشمش تمحر4

 و بسا و تعلخ تسیانعب هنشگ نبعم هابآ 1 ییراد هعاق) گرد

 هیدرگ دنلب رس راوس دصناپیدصناپ و رازه بصنمپ هناضا و لصا زا

 یدصناپ و رازه بصنهب راوس دصود یهصناپ ٌهناضاب ناخ ترصن و

 بص یدصناپ ٌهفاضاد يناخ نادرم يلع تگدب داهرد و راوم لص شب

 وایلپ و ده یرازه بصنمب هفاض] و لصا زا يلاوك کیب يلدد

 هدش یعم روپعاث ر هزک یرادجوفب نبرت رمع و دننشگ زارفرس راوم



( ۲۸۸ ) 

 راوس رازه یرازه بصذم):هفاضا و لصا ژا و تعلخ تیانعب

 ر دومن لوزن هنشذگ روپ من زا روصنم تایار موج دیدرگ یهابم

 ازح و راعش تلالض هگنس تمذوسج هجار لامشوگ و هدبنت هک اجازا

 الم رب قافن ر فالخ لبط هک رادرک تشز شنم تراسج نآ نداد

 هار رابدا و رارف ماکب و دوب هدش نادرگ ور یلعم بکوم زا هنخااون

 اریپ کلم تمه تسذرب تشاد رطاخ رد هوژپ لطاب نآراهظنساب

 و رببدت ییئ] عیفاذم وا ن۵اد تصرف و رما نیرد ربخات و دوب مزال

 دمع» لزنم نیرد یهاشنهاش ترضح و دومنیم ییدنا باوص

 هللا ددع لدم نارادبصنم و ارما زا یجود ار ] یشخ:ر بم ناخ نما

 ناژرابم ووج راکیپ بلطراک یاهدنب زا رگید یهورگ و روک هگنسجار و

 نآ لاصیتماب دندوب راوس رازه هن بیرق هکوخ تماهش نیئآ تدالج

 ؟داز ردارب ک ار رو مار هگنسیار و ددومرف یدعت لالض لها لیخ رم

 تیانعب و هدخاس رومان یگجار باطخب تسا هنس تشوسح هحار

 هبپورکل کیماعفا و هراقن و عصرم ریشمش و هدام اب لیف و تعلخ

 راوم رازهرابچ یرازه رامچ بصنمب راوس رازه رد یرازه ةناضاب
 ندش لصائهم زا دعب «ک دندومن هارمه هدوزفا تلزنم و ردق ٌهیاپ

 قلعنم راب روپ :دوج تباو یناپزرم ر روبتار هلییف يگجار ویقمنآ



 ( ۲۸ ز
 دنک شیوخ موف تسایر شیدنا لاحم شیک دب نآ یاجب هدوب
 ریشمش و صاخ ثعلخ یاطعب تصخر ماگنه ار ناخ نیما دمعم و

 دندومرف تمحرم لومشم لیف ریچلز تكي و الط زاس اب ي !رع پا و

 دراد ينفيشن هشوگ دارا ناخ فبم هک دیسر فرشا نوج و

 هننخآ را ریغت زا ار ناخ راخاثا و دندینادرگ لوزعم بصنم زا اروا
 راوس دص ود یدصناپ ٌهناضاب و تعلخ تیانعب هنخاس یگیب

 نزار قب تیم یو ور یا ترزه رد

 تین ینارسا وتلود یرق اجنازا مجْب هدرک ماقم زررکی روکذم
 نٍزا تسما رگومس هی کیدزن ۹1 زوپ دامع عضومب ات و دندومد

 منف رو .نل اکس هدننف هوکشیب ارا۵ ای لایت م کارسع ییئارآ فص هک تپح

 هدانفا قاغتا ن] يکي دزن رد لارز يب تلود یایلوا ییژوریف و

 ماقم رکید یعاج تسا رکش ِ موسوم یویامه 3 لاعا)

 مایا ؛دنخرف یا ضرع رد روب رپ روضح مداوم زا یغرب) دددومرفذ

 یدصناپ و رازه رد بصنمب راوس دصذاپ ٌةناضاب ناخ تاداس هکنآ

 تنوگهبو دش صخرم دوخ ریگاج) هذشگ تمحرم دروم راوس رازه ود

 طاسب یرش دوب هنشادرب یمخز عاهش  گنج رد هک هداه هگنس

 رازه رد بصفم و هفاضا و لصا و تعلخ تیاذعب هدنابرد سوپ

 فوزوت رجم ناخ راپ هللاو دش شزاون بایماک راوس رازه یدصناپ
 دوب ضوفس ناخغیسب نیژا لبق هک ولج ناسزالم ییگغوراد تسدخب

 بیصام) راوس زا 1 يدصناپ ٌفاضاب و تعاخ یاطعب هنفاب , نیعت

 ,تسن کیب (۲)
۳۷ 



۱ 9 0 

 ربگاج تسصخر هدشگ دنلب رس راوس دصناپ رازه یدصناپ و رازه

 بصثمب راوس دص یدصناپ ٌهفاضاب و یتناخ فا باطخ) يناخ مایق

 بصنم: یدصناپ ٌداضاد گدب هاب و راوع نصدغه یدصااپ و رازه

 هللا دلو رچلس و تعلخ ثیانعب کیره هللا دیبع هجاوخ و ناخ

 یهابم هدیور راز» قم ماعنا طر بساو تعاخ تحروب ناخ یهدرد

 ةهددسر دوخ ریکاجزا ناخرهاط و نانلم زا ملاعناخ تادوا نبرد (دندش

 هزان تنطلس هقیدح لگون نوج و دندب درگ تفالخ ؟ دس یاس هبدج

 قدارس نایگدرپ اب ربکا دمعرپگ الاو ؟دازهاشداب تفالخ یشلگ لابن

 روثلا عم) زوشذم اصحوم) دندوب دادآ تلود رد هک تمظء و تلود

 تعلخ تی ان ناخ هاز هداخ دد دو هرشگک روصح هبعک هجونم یی ازا

 تحساود ٌیمصان ٌدرغ ۲ 1 هریذب ۸۶ ال صخرم یعهج اب «افاد شزاون

 «"ِ 0 زی یخ
 و رادهبوص ناخ دابف سس صد و (/ دزادر تمزالم زعب یهرزب ر

 دژ دو نودعم ناظلس لر ۶# 5۵) هاشداد باکر رک یعارم) بمافم و

 ناخ گنج من ءلمجحازا تفریذپ شیازفا هناهاشداپ تیاذعژ

 رخسن کیب ( ۲ )



( ۲۹۲ ) 

 رازه هم يرازه هس بصنمب هفافا ر لصا زا ناخ دبشر و راوم رازه

 و رازه رد یرازه هم بصذهب راوس دصناپ ٌهفاضاد ناخ يدول و راوع

 رازه ود یرازه هس بصذهب ناخزات هکی ئاضا و لصا زا و راوس دصناپ

 و رازه يدهناپ و رازه ود بصنمب ناخ رغظم ددس و راوس دص ود و

 شابازق و راوس رازه یرازه رد بصخمب ناخ یلقیلع و راوس دصود

 راوس دصنشه يرازه رد بصنمب راوس هص يدصناپ ٌهیاصٍد ناخ

 راهچ یرازه رد بصنمب راوس دص یدصناپ ٌةفاضای ناخ تمه و

 راوس دص یدصناپ ٌةناضاب اخ صالخا دلو داد هلاا و, راوس دص

 ناخلسدربز ٌهناضا و لصا زا و راوس دصیس یدصناپ و رازه بصنمب

 بصنمب هلیهزر ردنگد و راوع دصناب و رازهيدصناپ و رازه بصلمب

 بصذمب یروپاج: دیچملا دیع و راوس دص ود وراز»ه يدصناپ و رازه

 مادک ره یراصنا یرابلا ددع و دّواد و رداق و راوس رازه يرازه

 یارما ؟دبز مهدزارد (دنننای يزارفرس راوس دصناپ يرازه بصنمپ

 بکوم لابققماب دابآ بلا ةنالخلا رقتسم زا هک ارمال) ریما رادقم عبفر

 اب هتسودپ یلعم بکومب رکش ی يلزنم راهح دیب ه دم[ ۳ لالح

 بابماک شیوخ نارسپ منغلاوب و ناخ دیما گزب و ناخ تدبقع

 تاهابم توسکصاخ تعلخ یاطعب و دید رگ تدصاخ یسکا تمزالم

 يار ينيزگ تعلصم و ینبب رود يرر زا مایا نبرد نوچ و دیشوپ
 دابآ نارجهاش معاف زا ار شخبدارم هک دوب هدومن نآیاضنفا یارآملاع

 سدقمرطاخ دامن شیپ و تسا نایذب دیبا تدالخ گنروا رقذسم هک

 زعب ار تنطلس زکرمنآ هوکشیب اراد مهم زا غارف دعب ةک هوب ۱

 رایااوگ ساحا مئعم لقب :دروآرب دننادرگ هیاپ نامس فرش| لرزن
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 ناشور جک هاکسدح و راگزرر 8رهش تناصر و ثناصح و تعفر رد و

 هدوب تاماکم نادنز دنب یاپ اجنآات دننمرغب تسا راعش تراسجن

 ریم) مانب عاطم يبنبگ غیارپ مرجلل دشاب لاب غراف لاع تالابخ زا

 ً؟دمع ندیمسر زا دعب هک رب هنااخ راد ٌةعلف سراح ناخ

 زا روصنم رکاسع اب نویامه نامرف بحومب هک ربم ۳ نانیئون

 لابتا هاگشدپ هبآ لاعتم] مانج رب دنشگ ی دوکش یب اراد بقاعت

 یم

 ردم مس نایهارمه زا یعمهج و ةفالخا| رد نایگموک و دوخ نانیبات

 اب هدروآرب روکذم علف ژا ار ثلود رهوج رپ یب نآ دیآ

 صالخا ردارب ردبم اب هنسویپ یلعم بکومب اجلازا و دناسر رابلاوگب

 هعلف رد هک ناخ یفص و هثاب رثا رغظ باکر زودنا ترش شیوخزورپ

 یراد هعلقب دوب هدیمر روبظب يگدنب وکین ران[ وزا هرگناک ییراد

 ةناضاب و ملع و پمسا تیانعب و تمشگ دامنعا راظنا دروم ةفالغلا راد

 هدفاو شزاون راوس رازه یرازه ر ۱ بصمب راوس هصناپ يرازه

 هک ک مهراب مچ دناسر دابآ ناهجهاشب ار دوخ یدرزب هک دش ضخرم

 رقنمسم زا ناخرقت دوب رکن رغظ تیار کرم راکش 9 يیهورک رد

 تداعم ٌکیامره هاینب رپپس ةدس مالئساب _هدیسر دادآ ربک) ةفالخلا

 مایخ برضم راکش مت یاشکلد تحاس رگید ز در و تخودز)

 هیدرگ هوعمم لوزن زودنا ضیف نآ نیشنلد تارادع هدش تمشح
 هحار بیدات و هدبنت و هوکشیب ار لاصیتسا و عفد دصقب نونجا و

 رطاخ داهن شیپ ربمجا بوص تعمیزع هرژپ تلالض هگنس تذوصح

 تگنرد و فثوت یب هک هننموخ یم و دوب ریگملاع ویدخ ینیگ

 ادخ من ٌةییمض مپ نآ تیافک هدخارفا لود ار ةحوت اشبار



 نا

 دزدوصرف ررقم هدومذن ی و لوخد مزع ییربانب دنزاس داد

 زور ود و تلود هاگربچث" "نارد زورود مامم يضعب ماجارس یارب هک
 اردو دندرگ هجونملابقا دصقمب اجنازا هدرکرماقم لزفم رو غاب رد

 ناخلضاف و دوب هفالخلا رقنسم رد هک ناخ دمعم رذن ررب ورصخ زور

 عبمج اب ارس هجاوخ ناخ دمنعم و /یوفص رذون ازریمو ) ناسام ریم

 هتشگ فرش تسزالم ژودنا فرش ةفالخل رقتسم تامهم نایدصتم

 نامرف بجومب هک پورجار هجار و دنافاي يزارذرس تعلخ تیاذعب
 تنطلس ًةدسب تسارگن یرس تیالو دحرس هک یدناچ ٌةنابت زا بلط

 گنجرد هک ينکد يجايبت ۱ دبدرگتفالخٌهبنعیاس همبج دوب هدمآ

 تعلخ هنفاب تمزالم تلود دوب هدش اپ یمخز عاجشان

 دص ودرازهيدصناپ ورازه بصنهب راوس دص ود یدصناپ ٌةناضاب و

 واوس دص يصناپ ٌةناضاب ههراب رداهب دیس رو دش یهابم راوم

 نمع* میش و تخورفا رب رابنعا "ّةرهچ راوس دصنشه رازه يصنمب

 وار فذاد موحرم روغغم عیش نارصپ _موصتم همجپ خش 

 تالامک و لئاضف کیره رد هک _یدنهرس دمح| ییش مولع و قاقح

 نافرعو تقیرط کلاسم کلامنآ قدصاا یلخ یونعم و يروص

 یناهافص لومک* ریم دلو اقبلاوبا ردم و ين شا دص هس ماعناد تسا

 زی دصکی ماعناب تنوالک ناخ لاعشوخ و هیپرر رازه ود ماعناب
 ده ۱ دزدی درگ شزاون یروم هال تاساعناد اهدنب زا رگید يعمج

 نویامهلوزن زا لزنم رون غاب هدمآ زازقهاب راکش مقف زا روصنم تیار

 هخسل کیب ( ۵ )
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 طاعب اجا[رفظم دیّوم ویدخ رگید زور ود و تفای تراضن و يمرخ

 نیا ضرعرد و دندوب ينارماک و تلود یار سمج :درتسگ تمافا

 ياشک نابج یاواوترپ زا لزنم رون غاب و راکش جثف هک ژور دنح

 یب اراد لاوما زا یخرب ناماس ردمناغلغاف تشاد تداعم غررف

 هطرع) روکذم ن راخ مامنها و یعس سع) تدم نیرد هک ار هوکش

 خفیطا هدیور نکل هاب بیرق سلع و دقن زا رادیب هفمآ رو طیف
 لالج و هاج بکوم می و تسیب و دینارذگ نابچ هاشنهاش رونا رظذب

 نوچ و هومن تضین تمشح يارس نانسب و تلرد لزنم رس نازا

 ترصن باکر ,زالس رث یزدربف رفس نبرد ارمالا ریما هک وب هدش ررتقم

 هنالخا| رقتسم ییراد هبوصب هک ناخ سلخ*مود زنمرد ناب بم

 راوس دص رد یدصناپ ٌةفاضاب و لبف و تعلخ تیاذعب و دوب«دش یدعم

 نادب هنشگ یهابم راوس دص تقه یدصناپ و رازه ود بصنمب

 دماعم و ماد شا یاطعب ناخارقت و تدای تصخر تمدخ

 لما زا ۲ لیذرب واز ]کی ورک انیم رهدمح تمحرم ارس هحاوخ ناخ

 ربکا تاثویب ۳ دمک#و راوم دصبس یرازه بصنم هداضا و

 ددعس دمعم یجاح و یناخلمریم باطخ و تعلخ تیانعب دابآ

 ارس هجاوخ راخ رب و ) لابقا زکرم نآ نایدصتم رثاس و ناوید

 عمرمرجاخ تیانعب یزاریش ملا صمیکح و تعلخ یاطعب ( کیره
 ناخ رادنوه ۲ ) دننداب هدالخاا رقنسمپ فارصزا تصخر هدش ژارفرس

 راوشوگ یاطعب هلیدذب نرکربوس و لین ریجز کی تعحرمب

 خیس کیب ۰
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 نایکموک کلم رد هنفاد تعاخ تم 7 دزوبخ یهابم دیراورم

 هاگراکش ساس) ضیف تارامع مویس و تسیب و ( دش ظتنم ۵ :]ربکا

 ریذپلد صرع نآ تدزن هنشگ فرش| لوزن زودفا فرش سابپور

 راکش مدلقا هاشذمش لزابم عبط یازنا تج) ریچخ" دیص طاشن و

 روبط ر شوحو راکشب هدومرف ماقم ال[ رگید زور و دیدرگ رنگ ملاع

 زا تایلاع تایارهکمجا و تسیب و دندوب رونرپ رطاخ یاریپ ترسم
 ناخن ثلافو ردص میش شیک صالخا نانیژون ودمع دومن تین ای

 تیصاخ ,دسکا 0 ریذپ تداعس هسودپ نانس ناپیگ بکومب

 پسا و صاخ تعلخ یاطعب ار کیره هناعاشداپ تفطاع و دندیدرگ

 ه دیشب صاصتخا الظ زاس اب

 لّم دب :وکش یی اراد ندیسر رکذ
 ریمجاب وا ندمآ رب تیفیکو تارجم کی

 زا یلمج رب عالطا ار لابتا رثأم همان زور نیا نارظان نوج .

 تنیفیک و تارجگ تیلوب ندیسر زا دعب لّام نارسخ نآ لاح
 مادرا عنادب کلک دیامنبم رورض ربمجا بوص) اجت | زا وا ندمآ رپ

 ضعب حرشب هنشاذگ ماقمنیرد ار رونلا عما روضح عنافو هنشررس
 نویاهه ناسرف بجومب همنیثرد هرهاق جاوفا نوچ دیارگیم شل وحا

 هدش نایب کلک ؟دزءذر شبوخ لح* رد هک رگید تامدقم رباذب و

 وا دندریس تدراعم قیرط هدانسیا زاب یبتاع دب نآ بتاعت زا

 يادوم و يرس دوخ یاوه هراب رگید هدرمش تمیذف ر یذعمنیا
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 درک دفقاوت تعقادم و تسواةم رب اب هک يزادرس ر رکشل دوجو
 هناذگ نابادب و لوچ هار رد مدق دودصآ تسرعب تسلیم یلاع

 هک روغ يايره راتک هاررتا لرادنیمز_ضعب هادسا و یتامتهرپ
 دار نی يهار و کولسر ی تسا ,یقبرط

 نووم اجآ نابزرص دیسر ةهچک تیوب روچ و دیدرگ رادا
 تسادم لادمتساب هدخافش نامژ زا رشوخ دیس یشیذنآ تسحعد رب

 2۱۳9 ۳ ۰ رک زا هوش یب ازاد هد یمال و ابر

 رسپ 39وک یب ربیع "یلرب شرتخم و درک راب زاوحی شفخ و
 فثطلب روکذفم رادنیمز تخاح درمان هوم یزادنساوخ وج دوخ

 یالذخ هیت رارآ نآ هنشگ هنغیرف را یاه یقابز برچ و تلامتم)

 سک رازش هح ب درع اب اب وا و داد ءار ثبخ تیاو نام زا ار

 زاوت هاش دارت تاچ تمیرع ی ثددوب دنا را اب هک یمذرص زا

 موتر زا نوچ دوب هتنر هبوص ناب یکزات ارد هک اجتآ راد هزوص نلاخ
 یآ هفتف عقد دصقب ریهتاعرب 7 لای تایر هجوت منه هک هعضقع

 رع و یتوواسهر هتتوم .یاصم تساعر رتاتو هلال

 تفای زوبظ راب تحت یناشکارح و تنطلم ءاشت تامضتتم رپ

 دون رابغ شتدیقع تارم هتشگ کان هشدخ شصتخل ةریچ
 هعنادم ییدصتم نأپ هک هنسیاش یرتْشْنرتَت و ثوت یناسقن یاهشحر

 تصسبودب هدیتامرن مبب زونه دغ دناوت راکزو هتشگ رب لار کدپ و
 هدش ابا ٌةلعف هقرک هک ِ تاج نادکصوک رد و ثوب هذرکت هیوع يآ

 دندوب بلط هعفاو ووح همانع دیخ رازاب مرگ ر راک قنرو یار
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 نیرید زا نج تاتوا محک سیرد و بای مک تصسیرهوگ هک یگدنب

 صالخا کلات نامدخ تبات و تمی لوبع تار ترک او یاهدنب

 تسمه یرزاب نکیمد هدهاشم یسگرد تشاد ناونن مشچ تیوذن و

 یناناد یوعدلامک اب و دشن تمناممو تعنادمماقءرد هدرک تسس ۰

 هبشاذگ فک زا يشيدنا باوص و يناد حالص ةنشررس يگديمهف و

 تسا یگدفب نیئآ زا رود هک نطاب راقن و یرطاخ هجنر یاضتقمب

 5 لول مدد تباثيها,ذللود و يگدننب 8داح رب ریگا دومیپ «عحاسم دار

 شی دنآ داسف درخج 1 درگیم راک تسمه یوزاب و تآرج يررد هد

 دمحاب لوخد عنام تشادن ناداح يهاپ» و رگشا تن از هک !ر

 ۴ تتاط یودث زا ي دعمای) هک یرب ؛دشت رب و هش تسناءندم داب]

 اینا ن,لجس ار وا لیصو زا لبع هک ینسیاب دیددم رتا, مف دیخ تردق

 هاشنپش هساانح و هاگش وب کا ۳ دو ۳ تور یک دب هدمآرب

 تارص رد لاعفی) تر ع ینیپ شدپ طرف زا هک نیئآ نگناد دنمشوه

 دندوب»دومرف داشرا باب ییرد رتشیپ اروا دندیدیمرریذپ مابلاریمش -
 رداص تفطاع فوم زا یتعملیا ن مصتم نراوشع توداعس نامرف ء

 یجرادع مگ زا مهر ردپدت و شگنک یاطخ زا مه هک لصاح توپ 5 لش

 یاداب دوب عتینص فالخ وزا ار نانکمه هک تددقع فعضو صالخا دقن

 هوکشیب ارادب یراکزاس ء ندیررگ رارق هنشگ قنوم تیدوبع قوقح

 لابقتحاب هبوصنآ نایکموک عیمج و اجتآ ناوید ناخ تمهحر اب و داد

 عنکرخ حضمرد :دمآ رب تارجگ زا لابقا و تلود رهوخ گربب یب نآ

 یهاوخ اوه یی زا ر فش یکألم وا ای تسا رمهش عیهورگ ود هک

 رهشب یمحازم و عنام یب هوزپ لطاد ناو دما شیپ يشيدنا ريخ و
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 و لاوساب ضزعت و فرصت تسد و تشادرب يرس دوخ رس هدمآرد

 ببرق هدرک زارد دوب هدنام اجن] هک شخب دارم تاجلاخراک و ءایش)

 یبت نآ تداع هچباذج و تشگ فرصتم را لام زا هدیور کل هد

 مهارف ددص رد :دوشک ریذبت و فارسا باوبا دوب تداعس دقن تمد

 تلامساو شهد و دادب ار هبوصن] نایکموک و دش هاه- و رکشل ندروآ

 بجوم یب یاهرز و بمانم ان بصافم ند)دب هدفیرف ضشخ و

 عمط و دیدرگ يدرخ#ب و تعافس يارآ هماکنه اجمب ياهباطخ ر

 ار یتارجگيانيما هدومن تروم زیخ لماح ردنب جارخ و لوصحرد
 رد تفونآ و هدرک اجن] تسوکح دنوکی ترضح یلعا نامز رد هک

 مزالم ناخ دمعم قداص و دانسرف اجن اب دوخ بنام دوب تارجگ

 ینعنادم و ششوکیب تشادمایق روکدم ردنب روما مظنب هک الو راکرس

 ار اج[ مایم مامز هدش لوزعم دوخ یرا هدرکانر يرهوج# زا
 تموکح باب انیما هک يزرر هذچ و تسش)ذگ وا رابنخا تسدب

 زدنب نآ ییکلم ر يلام تامپمب لالثخا عاونا دوب بوصذم تیراع

 سرپزابب رمالارخآ و درک اهتراسج هفیرش هصاخ لاوم) عییضنب هدینامر

 دمآ رانفرگ تسا یبلا باقع و طخس منومن هک يهاشداب بانع

 زورتفه و هامکی تدم تارجگ رد هوژپ نارسخ شیب اراد هلهجلاپ

 راوم رازه ود و تسیب هک هتسیاش رعشل و هتسارا یجوف هدربرسب

 شرابدا غامد هراب رگید هنسازآ یبوخ گناخبوت هدرو] مهارف دوب

 مزع یهاگ داد هار رطاخب دسان تالایخ هدش مرگ رادفپ و رورغ ةداب زا

 دزیگنا داسف رابغ این[ هنثر کد بوصب تارج* زا هک درکیم نآ

 ردثکتو رکشل ریذوت رد هدومن تناعغس) ناغلداع و کاملا بطق زا و
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 فمص دصق و ردمحا تممب ندمآ رب هدارا ةاک و دشوک رش و روش داوم ۱

 همدم هک اجزا نکیل دومنیم ریگ ملاع بکوم اب دربن و یئار]

 ٌهمطل زا هنشگ شنطابیگفا بعر ناهج هاشنهش لام یمشد لابقا

 رد دوب هنخاب رد تآأرج گنر شنمه ةرپچ يهاشداپ توطم و رپق

 هان] هلآ کجربخ هکنآ ات تهاد هدرت تمیزع نیا باکترا

 هکنآب بهر دیسر راب دومن يور هچ سکع رب و عقاوریغ قیرطب

 يور هبراع" یارد ار دنویپ رفظ بکوم هک دنچ يمخز مشچ رباذب
 هنفات خر لانق ٌهکرعم زا شزیرآ ر گنج نبع رد هک ینالدیب داد

 دوخ بوش] روشک شحوم ياهربخ زا لاح ماجنا قیقحت یب دندوب
 هدیسر ناثکا و فارطاب هبذاک رابخا نآ تسخت و دندرب ردب ار

 تنطاس یایلوا رثا يزوريف یاهربخ یربزا سپ و دیدرگ ازفآ شروش
 تلود و کلم ناما و نما ٌهیامرس هنشگ کیوزن و رود زورفا هعماس

 بذک ربخ نآ سدینش هرچ) رگ هننغ شیدنا هاسف ي ن] المجم دش

 ریمجا بوص تمیزع رک تقیقح شیلفت و راظنتاو فوت یب رث
 ارناخ زاونهاش و دمآ رب تارجگ زا هرخلا یدامج ةرغ هدومن ممصم

 اجن هک شخب دارم جوک و ناشیوخ و نارسپ زا قحاولو عابتا عیمج اب
 وارمه این[ ناوید ناخ تمحر لدم هبوصنا ٌ؟دمع نایکموک رثکا و یب

 ییدنزرف تبسن زج هک اريراخ: للج دیس ردارب دمحا دیس و تفرگ

 میش تمارک راعش تبیاده نآ مرکم نادناخ باسننا و ملاع هاش

 نارکون زا یسک دنچ هدرک تارچگراد هبوص تشادن یگتسیاش زا ؟رهب
 نایبفم رابخاب ومیپ هلحرمه- تارج زا نوچ و تشاذگ اجذ] دوخ

 نیرب تأرج شمءاب اررا 5 يرابخا بدک دیمربم واب هک ییاهنشود و



 ۳-1 ر

 شاهبع)د و مزع ناکرا رد یروئف و یهو و دوم مولعم دو «دش تکرح

 اذثا نیرد تشگ ددرنم شیوخ راک _تعلصم رد و دیسر می

 لاح تدغیکب رعشم شم نایضع هگنس تنوسح هحار زا ٌگنشوف

 هدیسر واب رتمحا بوصب درخ مار 3 نادمآ ضیرعت و هدجخ

 تشفاوم راهظت-اب و دیدرگ شلطاب تیزع هلهلس لاکر دم

 رگید وروهتار ژان تعمح ددما و راعش تواقش ۳" تقفارم و

 فساف دارا رنج دوبریمح| ییحاوفرد ابن ناطوا هک ي نأتوهجار ماوفا

 یفبم شون لزنم ره رد و دش ریلد نده[ شیپ رد هدومن دوخ

 نآب شیک تلالض هگنس تنوسج هجار زا هیکات و بیغرت دیزم رب

 تعهاقس دادی ششمزع , رشنآ و دیسرجم یشیدن) لاع* یوج هژدوف

 تمسا روپهدوح زا یازذم هس هد هنر هکذآ ات دشبم رث ددن

 بیرفتع راکزور هاشگرب تخعا هردد ۳1 لام دب لاح 3دی رو ددسر

 بوصب ملق نارگب نانع نونکا دیدرگ دعاوخ رکن قثاقح ٌهماخ موقرم

 فک زا رخ ٌهنشررم هک ععاج زا هننات فرشا روضح عئاقو ریرعت

 یلولا يامجنقه و تسیب هدرگیم ران میفوم هراب رگید دوب هنتسسگ
 تارامع«دنگنا يراب هاک راکشب یراینخو تلود وئرپ اشگنامج تایار

 و دیدرگباذج ككلف ناقاخ لوزن راونا طجپم بالات راذکب ساسا ضد

 دندوب راکش ژودن| طاشن هدرنتسگمساقاطاسب لابقا هاگربچخ نآردزور هس

 نوبامه ضرعب هدید ریش ود یحاون نآ ياهشيب رد ناوارق نوچ و

 نآ هدومرف هجوت 1 رکشپ تحاوص ریزه لد ریش هاشخش هل ر

 " دندوب نیمزرس نآ نانکاس ناسر ترضم هک ار يازگناج عبسرد

 تیمشع ٌیصان ور ماکنه ندرد دندروآ رد یاب زا کد هب



 نوح
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 رتخا کین ؟دزهاشداب یرادمان و تمبا ورصاب ةرف یرایذخا و

 نانیزگ هدرپ و تنطلس ضابر تاومث رثاس اب ربک| دمع رگ الاو

 دیندوب هدمآ هاب تلود زا بلط نامرف بسحوم» هک تمظع قدت

 تلاصا و دندیدرگ تسزالم تاداعس تابماک 5 لردسز روصح ٌبعک مدرک"

 دوب هدسآ رکد زا رابت لاو رغخا کین دازهاشداب تمدخ رد «کناخ

 راظنا دروم ناخ زادنا دعر ریغت زا دابآ ربکا ةناخلا رقتسم ییراو "

 لیف هدام و ریشمش و ملع و پسا و تعلخ تیافعب هنشگ دامنعا

 هخفای یعت رابلاوگ ییراد هعلقب هللا دیبع هجاوخ و دش یهابم

 هدام و پسا و ریشمش و ماع و تعلخ یاطع و بصفم شیازفاب

 یرازه رد بمب ةفاضا و لصا زا و یذاخ هللا دیبع باطخ و لبف

 مدقم باطخ؛ تاثویب ناوی دمیقم دمحم و دیدرگ دنلب رس راوس رازه

 تایاز تاواعم ماکنه هک هلودپ اتدذج نوج و هدش رومان یفاخ

 دوب هنناپ ماظننا هبوصنآ نایکموک کلس رد باجپ زا بات دیشروخ

 رارف اجل| زا هدومیپ نابفط و یغب هار ینخ# هریت و تواقش یاوغاب

 همش هک داسدا و یبزهر و یدزدب هنفر شیوخ نطو رد دوب هدومن

 زا ولام هار نیددرنم و دومنیم مایق دوب دامن تلالض یآ ٌةمیدق

 رش عفد مایا نبرد مرجل دندوب رازآ رد وا نایهع و یزیگا شروش
 نرکهبوس هتشگ اریپ کلم تمه هجورپگ دب ربدم نآ ررض عنر و

 تیفیک و تیللو نآر ب و موب قثاقح زا و تسوا موق زا مه هک هلیدنب

 لاصیفسا و هیبنت هب تشلاد یبگآ نیئ] داسف هررگنآ نیمزرس

 بسصنب زاوس رازه یدصاپ ٌةناضاب ر تاپ یردعت لأم نارسخ نآ
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 و بسا و تعاخ یاطع و راوس راز» ود یدصناپ و رازه ود

 هلیدنب یمردنا و دش صخرم هذشگ تفطاع بایماک ملع و لیف

 هیروديب هگنسا را و پسا و عصرع رج ذخ و تعلخ تمحرم)

 تا اتس) هلیمف ندهرثم و پسا و تعلخ تیاذعپ

 ود و رازه يدصناپ و رازه بصنمب هفاضا و لصا زا و پسا و

 ژا رگید یعمج ر ( هبرودپب هگنسدج و هگنس تنوگیب واو راوس دص

 : دندیدرگ یبعم وا ییهارمیب هدش یهابم تعلخ ثیانعب ناتویحار

 راوس دص تفشد یرازه هس بصفمب هفاضا و لصا زا ناخ 0 3

 نتاداذعب يگمه و ( دننفاب شزاون پمسا تمحرمب ناخ یلعنسح ر

 هشدار مرد دانا مراخ مدام

 تاتوا نبرد دش ماقم رکید زور ) هدمآ زازنهاب یراب هاگ راکش

 کیره ریمشک راد هبوص ناخ دامنعا و لبک راد هبوص ناخنباپم

 ریشمش هضبق کب تمحرس) ناخ رادشوه و تعلخ لاسرا تیانعب

 .روجنزرد و رونکهگنهرن هحار شکشیپ لشبرد زر دن دی درگرخاقم
 تفای یئاریدپ کمتر هدیسر زونا ارظنب ناخ نیدل) ماسح شعشیپ لبف

 یناخ مدقم باطخ و تعلخ تیانعب تاتوبب ناوید میقم دمعک و

 19 سدقت بانج ایرث هکام رکرس یناوید تمدخ هتشگدنلب رس

 شنمدخ ٌهمیمض مگیب زآ شور ياچمح| و تشع جدوه یازفا رون

 تعلخ ساببور یرادجوغپ ينادزي ربغت زا ناخ رادجوف و دلش

 و رازه بصنمب راوس دص ود )3 هفاضاد هددشوپ یازفا رس

 هخصن کیب ( ۲ )



۷:۳ 

 ءفاضا ر لعا زا گیب شیورد و تشگ یهابم راوم رازه یدصناپ

 ٌةیص اکیدزن م ,نفه " دش دژلبرس راوس دص کنفه يرازه سصنمن

 نیرد دش تماقا ژورکی اجن[ و تشگ 2 ایخ ۳ نودنه

 ناعارمهاپ دوب هدنام بقع رد ربم خش زا هک ی کش فص لزنم

 تیافعب و دومن یوب نبمز تلرد زارحا هتسویپ یلعم بکومب
 تعلخ یاطعب راخنلاصا و ناخلضانو دیشوپ تاهابم ثوسک تعلخ

 يهاشنهاش ترضح یارآ ملاع یار نوچ و دنتنای صاصتخا صاخ

 ار لابفا و تمظع قدارس نانیزگ هدرپ هک دوب هدومن اضنّا نانچ

 دیس و ناخ يوضر و کریم عیبش دفتسرف داب] ربکا هفاخا رقتسمب
 و ناخ نیعم و ناخ هللا دعس دلو هللا فطل و ردص ءالا تیاده

 تاردخعم هک دندومرف ررقم هنخاون تعلخ تعمحرمب ار رگید یعمج

 و عضوم مین دنناس ر ةفالخا رقفسمب ار تببا و تمشح يوگشم

 بجومد ۶1 ناخ ردابب خیرات ندرد دیدرگ زوصنم رکاسع مد روپ

 هگشیپ ةنارر هدش لدج ناطلع دمعم هدازهاشداپ زا یویامه غیلچ

 وب سمز تلود هنسویپ ناشد رفظ بکومب دوب هند گ روح

 دبواج بکوم تمءاقا زو دنا ضیف زورکی زبد لزنم نیا و تدایرد

 هدوت ةبصقب لوصر منه ات و دش چوک اجنآ]زا مهدزاب هتشگ زوریف

 هلآ راد هعلق مماق دیس خیرات سبرد داتغین ماقم قافتا یئاج رد

 17 یور زا دوخ 1۵ ریم نار ودناخب ار دایذپ لاو ۹-۳۳ ن هک هادآ

 گارداب دوب هنشگ هاح نامس] هاگرد ٌناور تیدوبء مدقب تدن قدص

 و تعلخ تیانعب و دیدرگ علاط زررفا ةرپخ سیب نان تارد

 را کی اصره زاوم رازه یرازه ۲۹ بسصذمب و یناخامابش باطخ



۳۹ ) 

 اراد لوصو زا لبق هک رپمجا مکاح ناخ تیبرت مهدزیم یخودنا

 ةنمولپ 1 رف ترصن بکومب دوب هدم] رب هعلف زا ابر هوکش یب

 رما بجومب هک ناخ ریما مهدزنأپ دومن تسزالم .تلرد کارد)
 هدروآ رب داب] ناجهاش هفالخلا راد ٌةعلف زا ار شخب دارم دایقنل) مزال

 فرش) تمام بایماک هنسودپ نویامهرکسعمهب دوب هدوفامر رایلاومو

 ناخ زانکرت و ریم جن نادکموک ژا ناخ هژرش و نام اکرپ ۱ دیدرگ

 نوح و ( هژنفاو هدنس قدس لدبقد فرش ناخاکش ارج ناهارمه زا

 . راونا ربم يار هوب راگیپ و مژر دام[ :دیسر ریمجاب دوش يب ارد
 ندعت یلوارف مسرب یعمج هک دومن اضدت) ییذج راعش ترصن هاشنپش

 دننامر ربخ هننای یک فلاخم رشل یمدغیک زا ات دنیامرف

 اب هدومن شزاون شکر تیاذعب ار ناخ رهاظ مهدزناش نآربانپ

 روگ صسجره و ) دندومرف تصخر تسدخ ییدب رگید یغمج

 یدعم روکذم ناخ ییهارهمب هنشگ یهابم عصرم رهدمج تمحرمب

 - كمهحرمب رم میش شنم تدیقع نانیئون ةدبز ماکفه نیرد و دش

 تفطاع راظنا هروم الط زاساب یبرع یکی هلمج نازا پسا رس جب

 و تخارفا تاهابم تیار ملع تیانعب روک هگنمرن هجار و دیدرگ

 رازه ود بصنمب یدصناپ ًةفاضاب روصنم هاپ» ناخ یلق يدپم

 یدصناپ ٌةفاضاب رونوت هگنس شک هجار و راوس رازه یدصناپ و

 يديب هد هلا) تمحر هجاوخ و راوس رازه يدصناپ و رازه بصفمب

 هخسن کیب (۷ )



 ۰ تن

99( 
 مع و راوس دضناپ یئدصناپ و رازه بصنمب ناغا يرصم هاش

 تیانع ایم راوس دص رامچ یرازه بصنمپ ناغفا دمع#

 لوصو برق ربانب هک ناخ نیما دم مهدزه ( دندیدرگ هناهاشداپ

 دو هتشگ رب 1 4 عیحاوذ زا یلعا رسا بجومب هوکش یب اراد

 دش فرش تمزالم ژودنا تداعس هنسویپ لابقا بکومب ناهارمه اب

 هیدوسیس هگنسیار هجار طو و ریگاج هک هدوت ٌهبصق ییحون مهدزون

 تاب روکذم هجار و دش یگآ ضیف یبرق رغظ بکوم لوزن زا تم

 لزنسنیرد و دومن شکشیپ ایشآ رگید اب پسا رس ود و لیف ریجنژ
 مکح دوب بیرف گنج و کیدزن میذغ وچ دش مافم زورکی نویامه

 ردغ لاثژا و لامحا و تاجناخراک هئارز و هنازخ هک دیدرگ رداص الاو

 یلاضفتاب و دنراد هان هدرب تسعقاو روکذس ٌهبصق رد هک ةعلقب یرورض

 از تزع قدارس ناراذگنهدخ و نارانسرپ زا ضعب اریپ تباصا یار

 هجار و دننشاذگ اج| زین دندوب یهارمه تلود رپذپ تداعم هک
3 2 ۱۳ 

 ندرد ( دننشامک هعلف تظداعهب 5 رک تممدحرس تعاخ ر هگنهیاو

 تیاذعب ناخ رداپب و الط زاس اب پسا تعمحرمب ناخ ریلد ماگنه

 رازه یرازه هس بصخمب های[ هلا راد هعلذ مساق دیس و دوخ و هرز

 داو ریلد و تعلخ ياطعب ناخ لدرپو ناخ تساهش باطخ و راوس

 هجاوخ و پما تمدرمب کی ره یجاهبنر ر هلیهرر ناخ رداهب

 بسر

 هخسن کیب ( )٩ رکیب ( ن ۵ )
۳۹ 
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 و دیدرگرثارغظ رکسع لرزن لعم رسمار بلات ییهورک شش

 تسزالمز عب زور رخادا دوب هدم شیپ یلرارق مسرب هک ناخ رهاط
 زاب و تشادسورعم دوب هتنابرد میذغ لاح تیفیک زا هچنآ هدیمر

 بیتردب هجوت وئرپ یهاشنهاش ترضح لزنم ندرد و دش صخرم

 لابفا توقص بت هدنگنا رث | نرصن جاوفا میسقت و رکشل کرزوت و

 هگنسیج هجار ییرالد و تساهش رهوج) لواره ییگدرگرسو دندوسرف

 رجوبب و ۱ سح ةدش ررقم ناخ ریلو و وللد و ها وهچک جا

 زوک هگنس وابب و روک لمجرومر هلیهور ناخ رذابب نارهپ تسمئر و
 ناشن تدالح بلط راک ناژرایم زا رگدد یعمح و یناهب جاربهترپ ز

 رمز و روصذم ُهناخبوت اب ناغاکش فص و دندش نیعم اهناب

 شمنلا ییرادرس و دیدرگررقم لواره فص شیپرد نازادنترب

 رودم جیم شنم صاخا نانیئون و دیز شوک و نعاعش صحت

 هگنسل !رسدک و زوهد دار هگنسیار هحار و وا ردارب نا خ ردما هدشک ضوفم

 یر سریع و :داه هگدس تگح و یگشیوخ 173 راذن ناح و هیژوهب

 راغنارب و دندش رومام وا ییهارممب شیکتدالج ناریلد زا رگید يهورگ

 قنرر ارمالا ربا رادقم عمر يارما ۳ یرا درسپ راعش ترصذ



۳9 

 نزمان راثا یزژوردف راغفارج یعراد, هنب و دندش ریذپ نام و ی برد

 ؟دازهاشداپ تمدالخ رپدس ردخا ناب !ات .تفطلم طدوم رهوگ ی مهارگ ۱

 ناخردابب اب اشیا هاچس هک دش مکح هنشگظعا دم ماوتتداعس دنمحر|

 ناخهللا لضف و کوژوت ریممیهاربا ردم ر دیرف ری دلو ماظن میش و

 فطنآر درگید یعهج ابیشیرق ماظن منت

 يهورگ اب ناخرادنید و ناخ هللا ضیف و دندرگ ترصن یارآ فص

 ناخنیما دمع* و دندش ررقم جوف سیا ِ تربت ناژرابم زا

 راگماو ناخ منسر ٌةساون رهاط دمعم و یناخ نادرهیلعگیب داهرف و

 بررجار هحارب جوف سیا ع یعلو)ره ۲ تفای دعن حر ط قیرطب لالج

 هلمح گنلپ و ناخ تردغ و ناخ هژرش و ناخ رادشپه و تفرگ زار" :

( 9 ۲ 

 ه ۳ ّ ۲
 اهنآ ییلواربب ناخ ربزهر هدش پچ تصسد حرط اغو ٌةصرع ناریلد زا

 دمح رذن سب محرلا لدع لو یبلا لظ رنج یاس ریذپ تموم و

 ناخربزه ( ن ۷ ۱ نیس کیب ۹ ) روک هگنسدح هحار / ۵ )



( ۷۸۸ ۲) 
 قداصهجاوخ و ناخ تناماو ناخلباق وراخ ردقا) وذ و ناخ زاینأج و

 روخ ةغوراد گیب يلف ریگاج و ارس هجاوخ ناخ رابثعا و یشخد

 یعمجو ناخ راب رد وروانخبهجاوخو هجاوخرداف و هلدج ورسخ و هذاخ

 تلاسب سع) لوف ٌهنمیم تاظنفاعم هدشک ررقم اهدنب زا رگید

 ناخ تیبرت عیراذگتسدخب هرسدم تشادهان و ناخنلاصا صالخا و

 ةدامآ ماصنعا ترصن رازرابم زا ينوشف مادک رهاب و تفای ضیوفت

 لوق راسیو نیمی رب حرط قیرطب رگید جوفود و دش راکیپ و مزر

 هگنس تنوکیب اب ناخ یضترم تسار بناج رد هنشگ برم

 دس) و ناخ داژ هداخ و روبار هگنس ههت تانکر و ناخ ترصن و دام

 مدهاربا و ناخ يیضترم دلو دماح دیس و یئز داد ردنلف و یسک

 زرگ و ولج نامزالم اب ناخ راب هللا پچ بناج رد و یعشیوخ

 لعخسم يلمرف فیرظ  عیشو رداهب ددس و رومتار ناهجیدوا و نارادرب

 یپاکت هب لوارف جوف ییگدرگرس و دندیدرگ يناشفناج و شثوک
 سس | نز] دعر و هش ضوقم ناخ هللا دبع و ناخره اطییرگیه اودن و تارح

 قاملف شنا و یدبب:د هللا تمحر هحاوخ و گیب راوسپش و ناخ

 کگدب یتلود ی 5۵ یسح هجاوخ و تگدب ادگ و ناخ ژادکرث و

 و گبب سرد و نمین گدب هللا دبع و یدیب هد فیرش دهع# و

 دننس) تی دوبء نادم رب تسمه رمک ابنآ ء ییهارممب لباک ةاسولا رمز

 فوزوتییاب نٍدرف ترصذ جاوفا نیزا دعد هک دش رداص یلعم .مکح و

 دنراوس يزرربف و تلود لحارس علم و هد۵اصا هدش زاوس نریقا و



۳ ) 

 ساساو یئامزآ مزر طانم هک طابنحا و مزح میش بوکر و لوزن رد و
 ماقم یاضنت) مکعب یوچ نونکا دنراد یعرم تم یئاشناهٌج

 و هلریمب ندیسر زا دعب میجرف دب :دوکشیب اراد لاح زا ٌةمشرکذ
 نانسا دتاممدم زا مایا هربذ ةگلد تذوسح هجار اب وا ٌهلعاعم تیفیک

 هنشرفگ اجلبا لابثا بکوم عناوس ةهنشررس تسرراکن عئاقو و یزارط

 روکذم ٌهجار لاح زا يلمج رکذب تسخا و دوربم نفس نآرس رب

 شرازگ ار دوصقم هدومن مالک دیپمث تس لاشمیپا مامتا ٌةسدقم هک

 عاجان گنج رد نوچ راعش تلالض شنم تلابج نآ دهدبم

 دش نادرگ در ناشن ترصن بکوم زا هنشگ نایصع و يغب ردصم

 دیدیمرت ارف ششخ# و وفع ٌةباپ زا ار شیوخ تلز و مرج هک اجزا

 وا هدبنت و بیدانپ پیرغنع هرهاف جاوفا هک تسناددم یدقی هب و

 شروش ًةلصلم کرع هک هید نارد را ًةراچ راچان دش دهاوخ یردعم

 روا ضیرعت و بیقرت فئاطلب هنشگ هوکش یب اراد داسفا و

 ناتوپجار ماوقا رگید و روپنار سرلازا و دشک شیوخ بناجب

 لاعم و يشيدنا فلاخ تیار را راهظنسابر دروآ درگ ناوارف یرگشل

 دزاس الب کبرش درخ اب ار تخ#ب هدبمر درخ# نآ و نزارفرب نیکونجن

 کیرعنب دش روکذدم ههلانج روپدوج؛ ندبسر زا دعب ییرباذپ

 نادروآ مهارف ددص رد دوخ و تخادرپ دوکش يب ازاد یاوغا و

 یی لالخ رد دوب را ندیمر رظننم هدش رگشل ماجلا رس و نانوپجار

 تدیقع طرف و یهاوخللود و تسدخرصع# هک هگنسبج هجار لاوحا|

 یاوشیپ و رابذعا و برف راظنا روظنم تفالخ هاکشیپ رديشيدن| ریخ و

 ةطبار و تدسنج مسارم تیام ربانب دوب رادقم دنلب یاهجار



 ات فا

 اهن] لاعب تفوطع و محرت تشاد شیک تراسخ آب هک ینبسف

 راسکنا وزعک نابزب هدوس تیدوبع دم رب تعارض نیبج و ودومن

 ضررعم و درک هناهاشنپش محارم زا راکبان نآ ریصقت وفع تساوخرد

 و دشک وا تاژ ةدبرح رب عفص مقر یهاشداب تفطاع رگ| هک تشاد

 ثعاب یفعهنیابه دشخا ناجناسا و وفع ةدزمب ارنمیا ان فثاخ نآ

 دنمکب :دروخ*ر .نیاعخز نا مهو هبدرگ دهاوخ هدنب ری یزارفرس

 قوطبردرگ صالخا و قدص رس زا هراب رگد هدمآ رو دایقنا و تعاطا

 تباطاا ٌةنومن هک یهاشداپ یللاو محارم درپس دهاوخ یگدنب

 ار هاوخللود یاهجار ؟دمع نآ سهنلم نیا لوبقب تسا یبلآ

 دوخ بناج ژا هک دش رداص نویامه مکح هدیشخ: یدفلب رس و تزع

 سس و هی رب رم
 يهاوخللود و تیدوبع میوف کلسمب يهارمگو فااخ یعداو زا اروا

 زا هنخاس لامنسم مثأم عفص و مثارج وفع دیونب و ددرگ نومنهر

 .لضفتو تمرکم هاگشیپ زا و دراد زاب هوگش یب ارادب تسویپ دارا

 نوج و دیدرگ رداص هارمگ نآ ماغب تالز وغع مقر و تای روشنم زین

 واب تمحرم و ششخت ربا ث اش و تبفوم و لصف نٍا ژدزم

 س)ره و فوخ دونج بولغم هک ار شازنم تشحو لد دیسر

 هدش لصاح نانیمطا و مارا لول ساوسو و هشددد) رازه شوخن»و و

 یفمعنو میظع يزوف ار ینهلبا و دمآ زاب یگمیمارم و تشهد زا

 و ریمجا ندمآ مزعب هک روپهدوج ییهورک تسیب زا هنسناد مننفم

 تب ؛زعآ جسد دو نه دمارب هوکش یب راد راپدا دونج# ندش قح)

 جاعلا و هغلابم هوژپ لطاب نآ هکنادنچ هومن تعجارم هدرک باوصان
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 هک هد ریمب دوکش یب اراد نوچ هامجلاب دماین دنمدوس درک وا بلط رد

 ۸ گل تذوصح هجار ندما زا یرثآ و دبسر تشا رویه دوح ی ازنرم هد

 یودنه ماذ دنچیدبود و دومن فقوت ۳ هاشک رطاخ ددرنس دشنرهاظ

 تعرس فلات و هدعو ياغيا بلط و هانسرف 6 دزن ار دوخ دمفعم

 هجار هک روپهدوج ییهورک مینپ رد روکذم ةداتسرف و درک ندمآ رد
 ماشم اج راضنا و ناوعا ندمآ مهارف راظننا ناهبب هک دوب یتدم

 ماغیپ هدروخ رب راب دیزرو یم لابما و للعت ندمآ ردو تشاد
 تسردر مدرم ندیمر راظننا زبخات هجو هک داد باوج زا و دیناسر

 هوکشیب اراد هک تصنآ نم دید باوص و تس تیعمج کلس ندش

 تماقا لحر تسا ناثوهجار ناطرا زکرم هک ریهجا رد هدفر رنشیپ

 عابت) و هاچس زین مر دنرا واب ور وس همه زا تویحار ماوفا ات دزادنا

 نیرباذب دومن تصخر ا|رهدانسرف و مسریم بدر مقدع هدومن عمج دوخ

 ناتوپجار . ندمآ مهارف و ندبسر دیماپ راکزور هداشگرب ۳ 1

 تسراقم بان نوچ اجن] تامهم مظان ناغهبرت و دسآ [ ریمجای رثش

 هدءآرپ اج[ زا تمدای رکذ قبس هیلانج وا لوصو زا لبد یسشادن

 ریمجاب ندیسر زا دعب هوکش یب آراد و تسویپ یتلعم بکومپ

 کرع هک داتسرف هگنس تنوسح هجار دزن ار دنج یبب ود هراب رگد

 رد روپهدوج ییهررک تسیب رد تبون نیا دروابب اروا يهوزب هدش

 شرازگ هک یتامدقم ربانب ریحجا ندمآ دارا ار هجار هک ينلاح

 تایرعت هدروخ رب واب دوب هدش مزح تعجارم مزگ هنفاب رونف #ِ

 »ِ لفم 2 لاح ی 0# نوچ 2 و دین او

 هد و یب



) ۳۱۷۱ 

 تعجارم ریمحاب هدیرب بلظم لین زا هبما تعهجن دومنیم راهظا

 » بنارمنیا دوجواب و دش روپهدوج ٌةناور هنشگرب اجن[ زا هجار و دوم

 و یعمط ماخ زا دنح یدبود یتشگرب زا دعب هوکش یب اراد هراب رگید

 عونربهب هک دانسرف هجار دزن راوس دصاب ار هووکش یبرپچس ییشبدنآ لطاب

 ور ٌةرمث نآ دناشک ریمجاب ریوزت و ردیدت دنمکب روا شاپ هک

 و دیمر واب روپهدوج ییحاوئرد هاش تعرس جانجرب ناسف
 دیداسز جاعلا و هعلابم دحرسب |ر نام فدلکت هدرک رایسب تمیالم

 تشهد و میب همطل يهاشداب توطم وری ةمدص زا هجار نوچ و

 ۳ رد رشپوخ لاصیئسا و نا ذخ و دوب هدروخ تسه راسخر رپ

 هدهاشم ینیپ شیپ ةدیدب شیدن) لاحم درخبب نآب قافت)

 نام) روشنم لوصو و نامز ویدخ شیاشخ روفع ةدزم زا و دومنیم

 نایغط ر فالخ هار راب نرداقکا هک تسن)دیمیبقیب هثفاپ هزات تادح

 راذنءا و تمادن یربزا دعب دراپس ناودع و یشکرس قیرط و هیامیپ

 باوص درخ و نیب تعا
 و داح رب تمیزع مدد هنفرپذوت وا جاحعت| و تسمیالم نوسف]ب ییزیگ

 و لعل و تمیلب و تشاد راوتسا دوب هدرک هک یتشگ اب و تبانا
 ٌهحود ٌهیعش نآ هکن] ان دومنیم تثولا عفد لیحو ریذاعم فئاطل

 ریمجاب لو صقم لین یٍ) د دش دیمون وا ندمآ زا هانع و تموصخ

 هدرک هحار نما زا عمط عطف هوکش یب |راد نوچ و دون تدولعم

 ثایار لاعابر نراقم و تسب ورف دبم) دید وا هادما و نافئا زا

 باکترا رد راک حالص ترورضلاب دیمر کیدزن رپمحاب زین اشکناپج

 داهن هانپ رفظ هاپس ةبراع+ رب لد هاوخ* هاوخ هدید راکدپ و شزبو]



( ۳۱۳۲ ) 

 تقاط و لابتا رکادع ًةمدص بان شرکشا هک تدنادبس نوچ و

 هکرعم و يئارآ فص تآرجر درادن لالج و ءاج بکاوم اب تسواقم

 يدرخ صئان و یشیدنا هثوک زا تفاپ یمن دوخ رد یناریپ

 بناح ود ژا 5 ار ریمجا نانسهوک ورد هک ۳ نا رد تقو نریلصم

 لاچروم ار نآ ضرع رسارس هنفرگ تس دودعم لافمت کلن لابچب

 گنج تاودا و تار ثاد و گنفت و پوند هنخاس اپبیس و ددنب

 خر هچ هک دنبب هب هددنارذگ داح يزدر ناونع یاب و دهد ماکنس)

 ینعمایزا دیاهذیم

 ناشورخ لبس هفت توطس بیسا زا دن مهرب لطاب شوک تسد

 هاتوک تمه ةدروآ رب هک ینسپ راویدب و تسشذ ناونن یمیا

 ماخ لابخ یاب هصقل) تسب یاونن هار ار ناباژ بان| دنلب دوی

 عررش مللعا رفظ بکوم لوصو زا لبق مامت ان تسم ریبدت و
 هبیس ره و درک شخا دوخ مدرس رب ایبیس هدومن لاچروم نتمب رد
 هناخبوت تالاب هنخاس ررقم اهدمع زا یکی مامتها و تظناع* ؟دپچد

 هک سینسخن لاچروم شیوخ نیمی بناج زا داد" مامت ماکعفس)

 اروا هک میهارپا دیم یئامرف راکب دوب یلهنیب هدک هوکب لصنم

 تگیبناج و یناث مجت ناخ رگسع و دوب هداد باطخ ناخ یفطصم

 نآیولبپ لاچروم ر دومن ررقم دوب شتآربم تقو رارد هکشرسپ

 دنچ نآ سنج رد و دریم وب وا ّلدمع نارادرم زا هکیتاویم زوریغب

 اکیدزن هدرک بصن دوب فرشم هردرب هک ٌةنشپ زارف رب نااک پوت

 یلاچروم دوخ یولیپ پچ بناج زا ر داد رارق دوخ ندوب یاج نآب
 ناخ عابشا و عابتا رثاس و نارسپ اب از ناخ زاونهاش هنسب رگید

۳۴۰ 



۱۰۳ 

 باطخ ناخ جنت اروا هک وا 8دمع رکون مان فیرش دمع* و روکذم

 بنی ر ناه زاها یا هیبا هاشاس یهغب ربم تقوا نازل زاد

 هک رگید یلاچروم هنشذگ نازا و تشامگ نآ تشادهاگن و طبضب رگید

 هادس هدرک هوکش یبرپهح دزمان دوب لصنم یزاپپ هلگوکب فورعم هوکپ

 يخرب نوچ تشاذگ اجن آ يفاوخ ناخ نارتشابپ لوفم اب ار وا مدرس

 دوب لابتا ینوم شزازگ ةسدقم هک لاکسدب شیدنا هاتوکیآ لاوحا زا
 هنکن گلد هنخ|درپ اول رفظ بکومعئاقو شرانب رونکآ تمویپر یرسأب

 مچفب و تسیب دزاسیم یزوریف و ترصن زارط نانساد ار زادرپ
 توژوتر" نئارآ فم یئآب هانپ ینیگ هاشنهش هرخا) یدامج

 بالات ی ییحاوذ دوم تسصبد ز ردمحا ی ییهزرگ هدزداپ زا یتاشک ناج

 مجن رگید زور و دننشارنارب ریه چرا ربرص او لرزن زا ار معمار

 لعم ات و تس هورک عهس ریمجا ات ایدازز هک یناروید عضوم ی ییهورک

 اسرف کلف تایار زکرم تشاد ینفاسم هوکش یب اراد تسمانا

 نشت [ربم ناخاکش فص هک دش رداص لالج نامربف ناسرف هدیدرگ

 بماذم یفاکمرد مدنغ یاملاچروم یررب رر هدرب ار یویامه ٌناخبوت

 هدرک راکیپ و مزر مسارم دییمت و رک درب شیپرد ع ورش و دیامن بصن

 یزژوس مشد م با تلود دونح نایوخ هلعث و تملوص قرب ٍ ناییگافت

 ناخادرپ لذم وج دربن نازراب» زا يعهج و 4 یزررنا شنآ و

 فسوی و یروپاج+) تمدادع و لامح و ینک نیدلا ریصذ لهس و

 اب وا و نذ لس رومام روکدم ناخ یههارمپپ یديربآ سیا و یزاین

 ناخ لامک ( ن ۲ )



) 

 زا زادنا پوت کی ردقب ار هناخبوت ییلعم معح بجومب ناهارمه
 نوچ و تشاد زاب یبمانم یاجرد هدرب شیپ زارط ترصن بکوم

 فرشا مکح هناهاش داب مزح و ينيب رود لامک زا دوب کیدزن مینغب

 شمنلا رکشل اب رم خوش شنم تدبقع ناذیئون ةدمع هک هش رداص

 رکسعم زا «لیهور ناخ رداپب نارسپ تسمهدر و ریلد اب ناخ ریلد ۲

 زا و راکیپ و مزر یادم هناخبوت هب کیدزن هننر شیپ برق رفظ

 نوادرگر گاسع رگبد زور و "دفشاب راد ربخ نافلاخم درب تمسد و رذغ
 تراش) وئرپ لالح هاگشدپ زا و دوم لوزن :دم شیپ هورک من هوگش

 جوف اب هگنسدح هجار و راغنارب دونج اب ارماا ریما هک تفات

 3راه لوک, یون عام اترمنر بنکوم :تسزر تم وب و

 :دکزربارب رج شا ریزورجم رگ مچ ترک ور
 فارطا رب لوق رکشل اب جاوسا رع# جاوفا رثاس و دنک رثاد یلهنیب

 ءطاحا لابقا زکرم رب ناس هرثاد «درک لوزن الاو ٌهناخللود , یشاوح و

 رتشدپ دوب هک یئاج زا ار هناخ#وتناخهکش فم ور نیرد و دنبامین

 تیفاع میذغ یاهلاجروم ریارب رد زادنا پوت مدن ٌکلصافب هدرب

 لادحو ششوک زورنا هلعش ژوس یمشد نادهاج*و دومن بصنمدخو

 ناروهقم لالقفم| ناینب مده و نافلاخم رمع راوبدندرک هنخرب هتشگ

 بیرن تمابق شورخ دعر پونو دندوشک تدالح و تآرج يرزاب

 شراب وم ودره زا گنفت زیر هلاژ باحمو دمآ رد شرغب نیفرط زا
 و دش راب هقعاص ربا رادومن ترراب دود زا هکرعم ياوه تمنرگ

 تتریذپ رمح) تیرجک مگح ررش و هلعش ترراج* زا رازراک نیز
 ۷ بس "



) ۴۱4 ( 

 تگنجنادیم تشگنابن شتآرد * گنفت و بوت تخار ورفوم رهژ

 ورب ور نانگفا قرب هننسشن * وس ود زا مهزبر نوخ زادناب

 نژ برش و بوت تامدصب کش یمشد نگئا مصخ ناژر ابم هصقلا

 و ترصن شال مرگرس هدنگنا یداعا تابث و رارق سام) رد هازلز

 اهلاچروم زا زین زینس لطاب نانخب هربت نآ و دندوب يزريف
 راثآ هنخادنا روصنم جاوفا و نویامه ٌةناخ پوت رب ناب و تگنفت و

 زور و بش نآ و زور نآ و دندیناسریم روپظب تمواقم و تعنادس

 لاعنفا ییبامیف شزبوآ و برح رثان هربتو نبرب ساپ هم اترگید
 رب ابلاجروم زا شیدنا لاع* نافلاخ* زا یعمج یهاگ و تشاد

 تصرف ژاپ دا ندمک رد هنلسح نذک ی .وباق و دژ لوهذدم ینگریخ دم[

 هاب ریخ ار شمارآ و شیاس) 2 ٌةناخپوت لها نوح و دندوب

 بش و دندیزرو یمن نوابت يرايشوه مزاول و یراد ساپ مسارسرد هفگ

 بلط لاعم ناوذخم دندیشوکیم راو هنادرم هنسب تمه رمک زور و

 دب میذغ یابلاجروم هک تبج ییزا و دنننای یمن دربتسد لاجم

 ات رم دش روکذم هچلانچ و دوب ماکعس| و تنانم لامک رد ماجرف
 مکح* یلئاح و دیدش یدس :دروآ رب راوخس) یاهراوید رد رم

 دربن تا رئاس و گنفتو بوت اجب اج و دننشاد ور شیپ رد

 تبامح هانپرد رطاخ تیعمج رم زا هدرک بصن گنج تاودا و

 وزریم بش نآر باغب دننشامگیم تبراع* و تعفادمب تمه راوید

 رددو ييابب شیپ يدززآ ناشن رفظ بکوم نارادرس رثاس و ناخریاد

 اهلاحروم رب هدش راوس هک دندیددمن برد تلود نریاصم یشیدنا

 اسدام رد ناغلاخم لالدذس) و .تابث تروص رد هح دزدک شزروپ

۹ 



0۳۵۳9 

 لاملحا و دنتشگدم فلث تمبعب يندمآ راک بوخ مدرم تسراتم

 مشچ هنساوخت ادخ هتفرن شیپ زا يراک زین نیا دوجواب هک دوب نآ

 باب رد اذهل دشاب لکشم ۳ کرادت هک دسر وعسم دونج؛ یمخز

 تعرس شنم دب يداع| رب یدرب هلمح ر شروی و یئارآ فص
 یناتریذدترو مزح بئارم تیاعر ربانب هدشادن زئاج لریعت و

 مالرم هکدا یب هک دندعشب دذ] یم هبوصتم و دندیزرو یمریخات و 7 7 ۹ 3 ۶ 4 ۰ ۰ |

 مناف تروص دننفا کاه کاخرب یعمج هدئاف یب و دنوش عئاض بوخ

 قنا زا یژرریف ورفظ زین و دی] رگ دولج لوصح ٌةنیث] رد ترصن و
 هک ریدقن نازادرپ شقن و یناهسآ نانک رک هکنآ ان دیامن هرپچ لابت)

 اب یدبا تلرد یا یالبعا و تعفر تامدقم ددرمت رد هراومه

 یاشک هربچ افب یلزا تنطلم یریا یالیئسا و هبلغ داوس دادعا و

 یا ؟دیزگرب نیا تایعدم و دصاقم هنسویپ و دنا بابسا عنادپ

 ماپفا / کرادس و دجاگن ماهوا ر لوقع ٌهلصوح رد هک يمونب ار
 دنهددرم ماج| رس قیفوت تسدب دج*" روصت سابقهب نانیبروپ کری

 یهجو نبرت نامآر يتروص نبرت عیدجب ار امنرزاوشد علف نیا دهاش

 ببس نانیبرهاظ ات دنداد هولجروبظ ٌصنمرپ هدیشخ)لوصح ٌةباريپ

 لابتا هذک و رک رس زا هک ار سانشان ریدعت نانیزگ رفیدت و شیدنا

 تخ) هک ددرگ نهربم و شور دنا لفاغ لالجاا وُذ ةدیزگ رب یزیا

 ژودنا هرهب شیارآ ماع تلود و یلزا ترصن بایساک شیاشگناهج

 ۰ تس یلزب م دریات



) ۳/۳ 

2 
 ناگنن ۳ اب -# ناریش هراس رکذ

 هج »9 ۰ تر ۰

 تلود یابلوآ غیزوربذو 3 و رب

 ریمجآ زا تبثاع دب ووکش ی رادرارف و

 ۱ طرح شنا کسب زومر 45 شنبرذآ قتاتد ح نیلصم

 شقذ هعلاب توشم تراک یرگشد لوح یتسس ناتبح لاح زورفا

 بابس| و ۵ دژاس یر یردشد تمدرد لالح و زه لاک راک رد ار هدیزکرب لابقا

 قرف رب یربگ ملاع و یوبدخ ناپج يالاو رنج هک ,دهاوخ ها رپ

 رثخا هلماک تمکح ياضنقاب تسخت دزارفا ربوا نزع یام دئرف

 یرایدخ# و تداعم هر عمش هک قدفوت رثا تیاده رظن وئرپ 5 دنگفا

 ردف و اضق و دریگزاب هوزپ نارسخ هژرگ نآ لاح زا دوب دناوت نامه

 زمقفاوم زا دنا لاوحا عئادب نادنبشقن و لامآ روص ناگدنزارط هک ار

 ره شقنات راد زاب بلط لاع* ناشیدنا چک نآ متارع و ر]

 ریدقت یاضنتاب ددشک رم دردت حول رب یشیدد| دد کلکد هک لوماس

 هشیدد) تارس رب يهاوخ هد مش کاخ یاد مرع» تزوص و هدر شد ۳

 نوژاو تکح) هنسولپ درز روبههظ ةیلح عوذو ٌةنیئا رد نآ نمکع دژندرب

 گنسو ور رب نامرح ٌةمطل هنامز تسد زا دهد بالیسب اش دیما

 دنزدخرپ راکدپ 0 0 7 گره رگ رادنپ وید ٌسوموپ فدرهس يگنشگرب



۱ ۵ ) 

 درگ راب رازه رگا رک زا رود يادوسب و دنز رابدا یییمز رب ناش راگزور

 لاعم زا ماد دنگن) تلذم کاخ رب ناش رپوس دنزیکنا توقل

 زا مادم و دنفدد لگ رد تردح یاپ ۲ لد رب ترسح غاد ينوج

 نخانب دنیای هربت تمشح ژور و هردخ تلود مهلج يئوج هدف

 کاخ دوخ ریبدن تسدب و دنشارخ لابتا ةرمح همه شیوخ ییعس

 «ريش « دنشاپ لام] قرف رب يساان

 تسرهدا رسب شنخب ز هشیمه » تسم رواب لزا فطل هک ار یسک

 ینمشد کان ار شنمشد دنک » ينگنا مصخ# دی شلابقا وج

 نبمز رب تار شنامسآ دزز * یک یرزاب وج شیردء دیاشک

 درک هزیرآ خرچ اب هک وا اب هن * دربن تسوصخ زا تسج هکره راب

 هتساوخ وا داوخ دبژ نیک ناهج * هنمک دب تخ+ زا یشیدنا دب

 زینئس لطاب هوکش یب ارد سنفاپ تسکش اعدص یا قدص دهاوش زا

 و ناشن ترصن دونج زا ریمجا رد یگزانب تصس بیصن تمیزه

 زا سپ هکنا لاقم یا سبیبت ش )لذخ و کاله ییداوب ندش هراوآ

 هربت یعداعاو اشک ينيگ رکاسع نابم هک راکدپ و شنبوآ ور عج تم ٍِ

 هعلانج و تشاد لاعنشا گنج ناردن گنفغت و پین اول رابدا

 شیک تعل 0 ریمض تآرمرد شروب يريدپ تروص تنای شزرازگ

 رکشلنارادهچ- و ناره و دومن یمن روهظ ٌاولج شیدنا ریخ يارما

 الرغظ و ترضن عونو هدیدن جوف تگنج رب يراوس رد حالص زوصتم
 میبد و ی هدنشکد هک مودس ژرر ددو رب يمد ن نمک یناسآ و یدوزب

 لاوز یب لابق) ییگرین زا دوب يدرورف موبس قباطم هرخللا یددامج

 نراباش ينيگ ویدخ ناهدگ یالاو علاط ییراک فرگش و نابج هاشنش



) ۳۲۰ ۱ 
 خر بیغ ةدرپ زا عیدب یئروص تب ناهاوخ اوه دیيمت و هیطوت ی

 هاینب یدبا تلود یایلوا دارم شقن هک داننا قافتا ٌهبوصنم ر دومن

 یمن ناثیب رهاظ روصترد هک یعونب و تشگررگ هولج دوش ٌهحفص رپ

 دوصقم لعف دوب رثارف نانیز ؟ یرعلصم شین های » زا و نرچنگ

 تدفدک تمفرب لپ شیاشک ي ینامسآ ددیات و ینابر ییذون 2

 هک ومح ی نانمهوک رادنیمز بورجار هجار ۹۹1 گنس من د نآ روپظ

 نوح دنا کالاچ و راک هدیزرو یدرون هویرکو یدرگ هوک رد وا یاهدادپ

 ءار یزابپ هلکوک بقع زا نیم مدرم هک دوب هدينامر بفرش) ضرعب
 هدوب تصرف ییمک رد هک دشرداص الاو مکح دذ) هدید هوک نارب ندمآ رب

 یایچگودنپ زا یعمج اب ار دوخ یههوک ياهدايپ دبای هباث هاگره

 مدرم تسد زا ار هوک نآ دنناو رگا هک دنمرغب هار نازا یویامه ةناخچوت

 نآ نارآ هتسجخ ینيا رخاوا روکذم هجار نارباذب دنریگب هوگشیب اراد

 هدش راوس شیوخ جاونابزین دوخ هدانسرفیزاپپ هلگوک تمسب ار هورگ

 یلاحنیرب نافلاخ*دنام هدانسپا دعنسمامنآ کموکب هوک نآ یورب ور

 ناژراجم هک تهجلپ زا و دندومن ثعنامس و تعدادس دصن هدناب عالط)

 دندوب هدیشک گنج زا تم هننفرگ مارآ ینعاس روصنم ناخبوت

 راوس رازه ببیرف هتومن تصرف زابنتا دننخادنا یمن گنفت و بوت و

 هذاربلد را زا رود رادنپ و لاع* لابخ راکژور هربث نابور هریخ ناز)

 كيدزن پورجار هجار جوفب و دنداین نوریب لاچروم زا تآرج مدق
 نیا لئاوا یهاشنهش ترضح نوج هدننخ» ] رد راکبپ و گنج ه دیس

 باط رونلا عمل روضع ار هانپ رفظ هاپس نارادرس ژورفا ترصن زور

 هداماشداپ یاهداشرا و هذاورسخ تادیکاث شروب بتارم رد هنشاد



۷ ۰ 

 شیپ رد ریخات رباذب ار راعش تدارا یاهدنب نآ ر دندوب هدومرف

 تمه تامدقم و زیمآ بانع مرگ نان" هب راک درب اتردع یقخع۰ - رد

 ناشنم تلاسد 1 تدو سیرد هدومن لاذف و برح رب ضیرعت اف

 یبلط رک و تساهش رهوج لاح نیا ؟دهاشمپ ار نیثآ تدالج

 هننسب تیدوبع ایم رب ادعا عفدب یناشفناح رمک هدرک تکرح

 هدش راوس دوخ جوف اب هناخبوئ تسار تمد زا ناخ ریلد تسخل و

 یربلد و تآرج یاول نابج ویدخ لام یمشد لابقا راپظتساپ

 نانیئون ؟دبز وزا دعب و تخلرفا رب ناشیک تراسح ن]آ بناجب

 هدش راوس پح تسد زا شیوخ ناهارمه اب ریم دم تددقع

 ارمالا ربما و دوخ جوف اب هگنسیج هجار رینجه# و تسویپ راب

 ود زا راغنارج دونج اب ناخ رادشوه و ناخ دس) و راغنارب رکامع اب

 وا ففص شروپ گنهآر مزر مزعب » دش راوس فرط

 شروی نافلاخم لاچروم رب هک یرکشل هرهاق جاوفا نیزا سکیل

 رد و دوب ناخ ر دلد وار و چون دش روا و درب ردصم هدوب

 و نایاش تمدخ ردصم هک یسک انس یاپیگ بکوم نارادرچس

 نآ تدایلد تیدیبع نوع یابا موتتت هنلفک نیا یافته

 راکبپ و کنج مامتا زا دعب و دندوب راذ] تماهش ریلد رادرس ود

 مادقا هدیزو ماصتعا رغفظ ناژرابم مالعا ٌهقش رب یزوریف میسن هک

 زا 9 هحار دو هنفرب دپ شزغل ماچت | رس هردد مصخ تابث

 و ربم جیش هامجلاد دی درگ و ج اوفا 51 ار هددسر بع

 لاجروم رب رگیدکی قافتاب رورپ صالخا تمه سایمب ناخ ریلد

 نادهاجک و دننشگ ر 1 هلمح دوبیزابپ هلکوکتمسب هک ناخ زاوذهاش



۳ ۲ 

 نسششوک یرزآب هنخورفا رب رازرک شتآ زین نویامه مناخبوت

 مرگ و يکالاچب لاصتالا یلع ر دنداشک يزادنا قرب و ينگذا مصخب

 نافمشد هنخادن) ابلاجروم رب ناب و گنف نزژ برض و پود ی ءیلس۵

 لاجروم ره زا هعسانج دندادیمن ندوشک هدید تصرف ار تخب هردت

 لاچرومب ار دوخ هک دنتساوخبم هدمآ رب گلموک دصقب < یعمج

 تلوصو الب ربا شراب هناغبوت رتاونم تامدصب دنناسر ناخ زاونهاش

 یم صپ زاب تمه مدق هدرک هدهاشم دعلا يآرب ار لجا قرب

 جاوفا هک تنونیرد و دندیزخ یم لاچروم یابلوغیب نبرد و دندان

 زارف رب يدنچ هدش ریلد پورجار هجار مدرم دش رهاظ اول ترصن
 لزلزت تعاب هدروآررب نآ یاب رب اروا : _ِ ی يزاب هاگوک

 راد ی و گنجب ه تمعف)دم ور ی تدعمج هک روهقم

 و لادج بنارم رد ردت و گنغت و پوت هب ر دندربيمراکب شالت و

 تناب شرازگ هچلانچ و دندیناسریم روپظب ششوک تیاب لانق

 یرکشل 9 رج جوف یاوم زارط ثرصن دونج زا

 تایح ٌةيامرس یناهجود دشرم و هلبق هار رد ار یناشفناج هک دنویپ

 يزارذرس دزار ٌکیاپ اءو فراعم رد ر یزاب رد و نژدافدرم داوداح

 دن ۰ ب 1 رح * ۰ ء 
 ار گندخ و کوان شراب و گنفت و پوت ٌاوگ شزیر دنسانش یم

 ۱ تا تت  ش  تد ی

۳۲۲۲۲۳ 



۳۳ :) 

 کیرعنب هک راهزا قاروا دننام و دراب راهب ربا زا هک راطما تارطق نوچ

 و صالخا مچ گنر و بآ ةيامرس دزیر رازلگ رحم رد میدن
 هاگنوسز [ هک بعص فوم نازا تدالج و تمه یرر :درمش تیدوبع

 يريلد و تأرج شالئب و دننفاغن رب دوب تداعم و قنینوت رهوج

 ماش[ نوخ غیت هدش لاجروم لخاد یگنادرم و تعاجش توطس و

 نافلاخت و دنددشک ماقدنا و ربد ماید زا ماجرف دی نانمشد دصقپ

 یئاناوت و تناط ردقب هنشد راونس) دلجت یاپ زین راکزور هریت

 راد وریگ بیبن و ناردلد يوه و ياه شورخ زا دندیشوکیم

 رف ورک زا و دیسر ادعا ناج شوگب انن شارخلاج ٌهمغن نارداهب

 زی ملعارهش /نیوچ" ریچس_ نآهیم راوص ریش, نآد رپ ,دزوخو زر تاع

 ه رعش + » دیزرل سنشبوخ
 فاغ ربا ز ینسج قرب نوج هد » باصم قوش هدوب ار غیت نانج

 رادمخز ییعفا رد هب دش ُف هک » راک درمرد درک ي نانجد] بصضغ

 وه یورب ينشگ تسم کز * اهر دشیمتسدزا هچلپ رسوچ

 دوب هنسح لغب ریز ز شترب هک * دوب هدسویپ هن یشردب تراپ

 درکیم نجعت گموکب دوخ شیپ زا ار یعمج مدره هوش یب اردو
 لاجرومب هک دانسرف دوب را اب تدودیرد هک ار ناخ زاونهاش هچلانح

 ندعرد روکدم ناخ دیاهن شوک تعفادم بارم رد هثفر دوخ

 لادف و برح رب مدرص ضیرعت و لادج و شزبرآب هدیسر گنج

 هدیسررخآب زور اریپ ترصن فاصم و امز] درم دربن ناردو تخادرپ

 و تخاب رد تآرج گنر هکرعم ن دآ مدب و لوه زا يرواخ دیشروخ

 بهر یصقت تاداکم و رادرک شاداپب ناخ زاونهاش الب زیخسر نارد



( ۳۳۴ ) 

 و هچنانج ۰ زود زا 5 ددمر مگش رب :یربد د ناخ ریلد

 ها زا و هاتف 5 رد هد یرپ» لجا غینب فلاخهرکشل

 ویدخ دار رد ر ينتشاذگ تایح 9و يندرچ» ناج 1 ثمر شا ةفطس

 نبرد دش زئاف تب تدارا ن] دّدم نادهاع* لامک جارعم هک تاهش

 یهاشنهاش نرصح لابدا مهلم نیفلذب دوبل هدسشت لدف ٌضوح رب

 ببصن تداهش ندئون نآ و درب راکب یرببدت یسح هنشگ دشرتسم

 ۱گنح ۳ تش)دهاکز لود هک یعوب هدفرگ رب رد ر ناشن نواعس

 دیدرگ الثعا کاف تلرد يايلوا بيصن الیتسا و هباغ و دیسر رخآب

 یروالد و یدرم هاد رورپ تدالج ن|دهاج# رثام و دروخ تسد رب

 تسدب ترصن و یزرریف تیار و دننخادنا کاه کاخ رب ار شنم

 ةرابکپ ر راکیان نا وذخ" و تشگ راعش رفظ دوذح ٌکمیمض 5 ددمسز دوخ

 هک اچلازا هوکش یب اراد دنامنرارث و تابث بان هتسکش تمه تشپ



) ۳۲۵ ( 
 ناپیگ ر کاسع تلوص و توظم و نابجویدخ یلاو علاط یررین

 سبقیب و دوب هنخاب رد رگچ هناهاشداب لابفا بیمن زا هدومز] ار نانس

 هاز »راب رگد روا هدر درگ رب علاط و هدیمر تمخب هک تسنادیم

 لوا رد مه  تسا ,نتیپرد ندا يگنشگ رس ییداو ورارف و یگراوآ

 هذازخ و هدرک راوس ارو) نایک یرپ هک دوب هدرک ررقم راکیپ و گنج

 رپچ» اب دوخ و دنراد رارف ةواسآ :دومن راب یرورض تاعلاخرا و

 نیفرط شوک ةدهاشم هدانسیا یدفلب زارفرب زیرگ یایپم هوکش يب

 ناخ زاونهاش لاچروم ربغب هکنآاب و درب یم راک ماجن) راظتنا و درکیم

 رمدس لاجروم و دندوب هدرک شروپ *ار نازا رثأم نودرگ رکاسع 11

 اهلاجروم همه رگبد و دروخ مهرب اف لاصتا برف رباذب هوکشیب

 هندوب رازرک دام] را اب راوم رازه تفه شث بیرف تشزد ماکعسا

 نوچ و دوهذ ر اینخا رارف رب رارف هدیدن دوخ رد ت ٍدث و تمه رهوج

 هایس و دوب هدیشک قناوم و فلاخ* یور رب مالظ ؟درپ هدیمر رد ماش

 هنشادرب :يیرص : دوخ رس ریم:! ییش ی دش هنشک :تمجلخب : زین رونهزیم

 هوکش یب رهپ» اب هدومن تصرف زاهنت) دندوب تراع و بین لوغشم

 ناسارهو فلاخ و درپ- زیرگدار هاپس زار کبد يدنچ و يتاويمزوريف و
 هک تمرج ییزا د درب نوربپ صرع نازا ناج لدل تملظ با دیار رج

 هزنشا۵ هارمه هک دوخ لاپع و لها و لاوم) و ءایش) شاهدمع كس

 را اب یسک یناوبم زریف یاوس نارادرم زا دندوب "دروآ رد ریمج| ٌهعلقب

 شنکوش بابماو هنب رودرا عومجو دشد نالدخو تبکن قیرطقیفر

 و ناتویجار شنتاجناخ راک و هنازخ زا یرایسب هذنر هثداح جارانب

 ماکنه نارد دادوب هدمآ درگ ور» اند رم ن!رد ۹ اب رم نو مادرم



6 ۳۳ ( 

 زا یلیلق و يينديشوپ رهاوج زا ریغب ردذدرک تراغ بوش[ و شروش
 لاوسا و هعنما زا دوب نالیف رب شمرح لها یاببرامع رد هک یفرشا

 یماجنارس یب و یناشپرپ دصب رساخو بئاخ و دیسرن راي یزیچ

 زا دعب و دیدرگ تارجگ مزاع هدش یماعا و نارسخ ییداو درون هر

 تمس یایلاچروم رد هک شمدرم و نارادرس زا يعمج را نشنر
 دوس و ناخرکسع لثم دننش)دن ربخ وا نفر زا و دندوب يلهنيب هنگ

 تارجگرابکموک زا نامکرت گیب دمعمو را رسپ گبب ناج و میهارب)

 بیرق ات دوب هداد باطخ ناخشابلزف هدروآ هارمه اجن ازا زروا هک

 لوغشم شالت و تگنج) هنشاد هگن دوخ یاملاچروم بش ساپکی

 ناخ رادنید و ناخ هللا ضیف و ناخ دس) و ناخ رادشوه اب و دندود

 تیامحراظنساپ لا دوب ۵ هرب هلمح ترطرآب هک هاذپ رغظ هاوس رگید و

 رارف تیفیک رب یهگ [ زا سپ و دندومنیم راکیپ ر تعنادم راوید

 عمو میهاربا دیس و ناخ رکسع بش نآ رخاوا رکزرر هنشگ رب یآ
 اب. دوب هدروخ ریتمخز تنای شزرازگ هکنانج هک وا ییشخب ریم فبرش

 دندمآ وا زن هدیبلط اما ناخکش فم زا اهدمع و نارادرس رگید

 طاسب اج نامه رد بش نآ دوب یراک شمخز نوچ فیرش دمعم و

 یرر روکذم ناخ تطاسوب رگید زور نارگبد د هیدرون رد تایح

 درومر لللج نانس[ یاس هببج هدروآ الاو بانجب الا و تیدوبع

 نایامن نی مسق یا هصقلا دندیدرگ لاضنا و شیاشغ# راظن)

 هاشنهش هکن [ یب دوب یژورهب و حالص ٌیامرس ار تلود و ید هک

 لابتا رثچ و دژانک یراوس و تسخرذ عیدصت سدنا 9 ناپح

 یمایمب دذگو] لانت صرع و مزر ن] ددم تدحاسرب ت اعم وذرپ



۳۳۳ ) 

 ول رفظم دبوم ویدخ نآ یاریپ ترصن علاط و اشناپج تخل

 و سما ار دابع و دالب و هاد شیاریپ و بیژ ار تلم و کلم هنئاب

 تینمآ لابنرب تینمآ یاهلگ تکلمم قئادح رد دیدخب شمارآ

 نانسنمج فرط زا فلاخ كاشاخ یزوریف میسن و تفگش یایناپج

 سا رب کلم نارر و دونغ هندف مشچ دش راخ و سخ یب ينارمک

 « دم] معارف تماود لالقخا زا رطاخ ار هاوخلود ناشنم تددقع و

 * رعش *

 هنزگ ينيگز شدابم زگره هک ۰ دنم زوریف هاش یاب مزانب

 بابح نوچمل مصخ رب ردنا لد + نا. الص شبیپن هاب دنت کیب

 رد هکش مر ۵ یلمح کبپ شهوکش ۷# تیسد ریپدت لس اک ره ودع

۵ 
 دن مشد بافق رب هامح دوخ هک * درشف مهرد هذوگ نازز مصخ لبد

 باکر رد اپ داهنن هک ناسنادب * بایمک هش ترصن پسا دناپج

 دنودپ تقبقح نارظن غلاب و دنمشوه نارو هدید نبب رود ریامض رپ

 عفاوس مفصت زا هنشگ رازور عئاقو ریذپ شقن ناش رطاخ ترم هک

 ازفا تربع شخ) تربح یابما ینانساپ ٌهعلاطم و از هثداح رهد

 ورذآمرتاند و دنا هدومن نابج لاوحا و عاضوا یاپ ارس یاشامت

 عبتتراظنا هاگ هولج هقباس یفاوخ ر هیضام ییطاس رخافم فثئاع

 هک تسین هدیشوپ ینعهنیا تروص هدوب عادبا ةناخراک ییگراظن هنخاس

 ضرع رد ار ناکم یلاع ناورسخ و نانسروشک ناهاشداپ زا یسک مک



۲۳۳۸ 

 يابفاصم ر يناورسخ فک تابراع+ نیذج نیا تدم رد یزنآ

 دییاتو ینابر قیفوت هک مد نآزا و هدانفا قافتا يناطلس یاسزآ دم

 تخب مک هدابن هانپ ينيگ نادنملابق رسرب شزاون تسد ينامسآ

 رک زایع سبک یابمان خم راتز) و دور هظحام کین قیقعت ةدیدب رگا

 يريگملاء ماع هک ر رادماننایاشک روشک رثکا دی هنفرگ راکژور کولم

 رد تمیرع لمس و دا هدخارفا رب تمش تسدد) یرورپ ناپح و

 یک ٌةیعاد روهظ ماکنه هدخاد یژوس یسمشد و ینگدا مصخ ناددم

 يیگنردن ر علاط توف یاضتتاب ینارسماک و لابفا رین عولط و ینائس

 اشیا اب تکوش 5 هافس و تملود و هاح بسع» هکیوق ینمشد ریدقت

 تدس رد دژیوگ زاب نازا او فتاوم نایامز | راک هک یدربن و

 تس ادیوه و رهاظ نانکمه رب و هلومن یور تردن قبرطب تشطالم

 از هانپ ینیگ ریگملاع ویدخ هاپس ترصن تخب زرریف هاشداپ نیا هک

 ورادنفا اب یرایعدم و توش یذ تسد یوق یداعا دوجو اب

 تسکش یم رادنپ قرف رب رابکنس) و توخب شوک 5 لک کبره هک تدکم

 شا یلاس ضرع رد یلازی) تاددیات و یلزا تاقیدوت یرریذ هب

 و هدلع اح همه ه طش عمار زوم یهشد یاهدربب و فثس تابراع*

 سدغن سکفنب دوخ و دید ک دنودپ فرا تلاود یابلوا سدصن رتفظ

 راکژور نلد ریش لسکرگج هک راوخوخ هکرعم و راوشد فتوم هس رد

 ره رد و دندوب امزآ مزر و وج دربن دوب رابدنفس) و مننسر زادگ هرهز و
 هنلب قاط رب لالقفس) و یروالد همان رک زا رازراک و یئارآ فص

 و نیس یو



( ۱۳۵۹۰ ) 

 ترصن يوزاب توقو ناشنا رس غبت برضب هداهن یگنادرم و تسمه

 رک يوعد نادناعم زا يرترب قبسلا بصق و يرورس يوگ ناشن

 شالو تمه ششوک نیا اب و دندرب راعش توخل ناشیدنا تکرش و

 ینیگنافاخ نازا هک اریپ رفظ تابراعم ر اشکناپج يععاضم و تأرج

 زگره يدنمشوه ر يلد هاگآ تیاغ زا هنشگ ناهملاع دوشم نانس

 ترضعآ هاد |دخ شناد رب تلغف ؟درپ فرگش روما یا رادفپ

 نیا دنراد ایربک هاگردب 5 یهدنمزابذ و عوضخ تیابن زا و دشک یمن

 هراومه هدرکن دانس) شیوخ رادنفایورین و توق يوزابب ار جتارم

 جانغم هک نامجرت قح نابز رب سنا لناع* و صدق تاولخ رد

 ییمظع بهاوم نیا روپظ هک. دردگیم تس نامیا و قدص ینازخ

 زاثآ و تانئاک رورس ترضح تارهاب تازجم زا )ر ایلع تاحونف و

 نیلع و هبلع تادوجوم ٌةهالخ نآ سدقم یطاب داعسا و دادما ایم

 مرج ال ميناديم تایحلا مارک و تاولصلا فئارش هباعا و هلآ

 نایضرم یاغنبا و تادادع و تاعاطب دنهحرا تمعذ یارکش هنسویپ

 عدب راثآوع* و یهانپ یمتخ ترضح ربطم عرش ج؛ررت و یهلا
 دوجو اب یبیصن قینوت ر یشذم یسدق زا و دنرو] یم اج!یهانم و

 نت عمل ینارماک و تمشح داوم روفو و لمجت و هاج بابس) ترثک

 لامک و یئسرپ دزیا و یهاکآ ماودب هدادز ناجا دو تافعد

 تیاعرو تدعر و های لاح شهوژپ و يرتسگ تدار و یرررپ لدع

 دناوت نامه یزارفرس و یرورح زا ضرغ هک تیوس و فاصنا نوناق
 تروص زوشک هنسویپ هک دما دندیشخع! تفالخ غورف ار تعذطاس وب

 ریگ ملاع ویدخ نآ یه ءمهدنامرف رف زا یرطاب و رهاظ مدلقا و یذعم

۴۲ 



 ۱ تا
۹ 

 ارم دوخ زاده رس شلابتا و توطس غبت هدوب ریذپ قنرر

 هلمعلاب هاب نارواخ دبشروخ مشجح مه شلالج وزع تبار میشم ۲

 ؛یور یفامآ علف نیا 8دزم عامتسا زا دعب یهاشنهاش ترضح

 اهم زکش ارم, :هدررا زاس رک , نخ, ییرنمف مدزیا: هگررقب,زایز
 نادردق هک (یوح افو ثمدرپ قح رطاخ کیت دن ددناسر میدقخب یهلا

 یادش هنشک ٌهیضنزا تس تدد ء رهوگس افش تسنف و تیدودع رهوح

 تیردف یاهدنب ییرید زا هک ربم خش راعش صالخ) نانیئون عدبژ

 فسات برف دوب ,شیدنا ریخ ناهوخلود لیخ رس و شیک تدارا

 شزرماو نارغغ بلط و یفطاب تابجوتراوناب اروا حورو دندیهرگرثاتو
 سس نوح هک دن دور ف مکح 1 لومذ ين وز فاطلا یونذعم ياشزاون

 ٌةضور رد هنشرد رب هتسیاش ينبَّأب ار روفغم یدئون نآ شعن هوش

 راوگرزب هحاوخ ترصحراریا ٌوودق یاپ ییتاپ تیوسد هدفدعم کیس

 هکن| اب زیف ار ناخ زاونهاش شعن و دننک یفد زیزعلا هرس هللا سدق

 هقباس رب رظن وب هفخاب تدیقع و صالخا هار رد هن تایح دقن

 نامه رد هنش|د رب مارنحا و زازعاب هک دش معح شنمدخ و تبسن

 درب هرخل | یدامج راس هک رگید زور و دنزاس یوندم کرابم ٌةعقب
 ندقی لها یاوشیپ رونم ٌهضور فاوطب ید کاپ دیّوم ناقاخ

 سدق نیدلا ییعس هجاوخ ترضح نیئآ تمارک یایفصا ٌعبخل

 تارامع رد هداد فاطعنا ار لابقا سوت ناذع اجلآ زا و دندومرف

 عفاو رگاس انا بالات رانک رد هک یهاشداپ ًةنانخلود ساما ضیف



۲۸ ۳۲ ) 
 هکیئاجن زا یلعم ً؟راشاب یویامه يودرا و دندومن لالجا لوزن تما
 ةوکش یب اراد بناعت نوج و دمآ بالات ییحاوخب هدرک جوک درب

 دعب دود یئادز هنثف و یئاریپ نابج تاممقم زا هوژپ نارسخب

 همذسدج هجار یارآ ملاع یار یاضتقاب هیفیعم ضور زا تدراعم

 ترصن ناژرابم و بالط راک یاهدنب زا یعمع اب ار ناخ رداپب و

 نابجیدو) و کگیب راگداب و گبب دمعم و ناغاد رپ لثه ناشن

 7# و ناعفا یرصم و گدب راوسپش و هه اوهچک جارجوبب و روهتار

 و قاملف شتآ ر يزاين فسوی و روک لمجروم و رونوت هگنس
 ماظن میبش و ناخ زانکرت و ناغنا دمعم مالغ و ناخ راثن ناج

 ار رابدا هیت هنشگرس نآ هک دننخاس صخرم هدرک یبعت را نیشمنب

 لا و دننک ریگنهد دوشرسدم رگا :دادف رارق و گنرد لاجم اج بس

 ماگنه و دنزاس یماکان تشد قراوآ اروا هنشامگوا بتاعت رب تمه

 لبف ریچلز کیو تعاخ تیافعب |ر هگنسدج هدحاز تصخر

 یباطعب ار ناخ رداهب ء هدپور کل کی مادنا و عصرم ریشمش و

 هدپرر رازه يح ماعنا و دیراورم ًاقاع اب رک انیمر هدهج و تعلخ

 تگیب راکدای یزورین شیج نآ نابگهوک زاو هندومرف شزاون

 باطخ+شردارب گیب دمعمو یناخ راکدای باطخر تعاخ تیادعپ

 پسایاطعب یضعب و تعلخ تمحعرمب [هدمع رگید ر یناخ ژادنا ره

 هک هگنس تنوسج هجار ةدیمر رطاخ ٌةیلست یارب و هفنشگ دغاب رس

 هاشذهش ریظن دیشروخ ریمض تحاس رب وا ثشگ زاب و تسادن قدص

 رولول هگنس تکس ( ن ۷ )



1 ۳۳۳ ) 

 ناوفع تمحرم نامرغ دوب هدنگنا حوضووترپ ریذپ رذع شضخا مرج
 یضشطاع هاگشبپ زا ایاطخو تالز قباوح وقع و شیاشخب و درسرپ يابم

 قباس بصذمب و دن لسرم وا تپچ صاخ تعلخ هنشگ رداص

 .دچسا ود راوس رازه مینپ هلمجاازا راوس رزم ثفه یرازه تفه هک
 درشت دگ مثأم و تاریصقت عوئر زا نوچ و دیدرگ ژارفرس لوب هدسا هم

 لاضدا و ۳ لئالج دوب شخنیدوبع ٌگیماف رد ی زا

 :دوب رود روضح و برف طاسب زا دنچک:هک دومن اضنتا نانچ هناهاشداپ

 تارچگ ی یعراد هبوص اذل دیآ رپ ربصقت ریوش" و رادرک تلجحخ زا

 مظنب هنفانش هبوص ناب فک ده رداص یلعم مکح هننایپ ضیوفت راب

 رسپ هگنح یبترپ رونک و دزادرپ اجن] روما لانخا ربج و تامهم
 اشکناپج تای)ر رگید زور هح ات و دزاس روضح هاگشدپ ةناور ار دوخ

 نشخب غورف لابقا ردچ یاس هدیزگ تماق) ناشن ضیف ناکم نارد

 بدرميشخ# مک و ينارماکل فحم زور ره و دوبرب و موب نآ تحام

 شزاون راذآ مه و تفای یم ماظفنا تلم و کام روما مه هتشگ

 یارآ ملاع یار یاضتناب مکفه برد و دیسریم روپظب تسرکم و

 تعالخ یاطعب هنشگ صخرم دابآر بک هفاخلا رقاسمپ اصلا ردما

 تفطاع رو تفای صاصتخا ۶ اپب نارگ عمرم مت و صاخ

 یاطعب ثوب زاوسرش ردم می هیجت زا هک ار ناخ ی «زاورسخ

 هو دد(فا ریس تر یاهدنام ز نا هحون وئرپ و ) مث 9 1

 یرازه رامج بصفمی زاوس رازد ورد یرز» ود 0 روفهم ۹

: 
۱ 

۱ 



( ۳۳۳ ) 
 یهدنجاو دیهنز نغناون و نیئرج ؛لدا :دززآ رب تررطک :نمابل زا تنعلج

 دش تمحرم تعلخ زوفغم ییئون نآ نابوسلم و ناشیوخ زا رکید

 رطاع رطاخ روظنم ناخ شزاون هاش ییگدنب و تبسن قباوس یوچ ر

 زاب و نادنزرف لاع؛ تاغنلا وئرپ دوب سانش شح تصسرپ قح هاشداپ

 و ناخ تلاصا و موحرم ناخ نآ نارسپ هب و هندنگنا وا یاهدنام

 هراد واب تبارف تبسن هک ناخ داز هناخ و شدام)د ودره منامآزم

 موصعمو دندروآ رب مئام تفلک زا زین اراهنآ هدرک تیانع تعلخ

 بصنع راوس رازه یدصناپ ر زازه قباس هکاززا رسپ نیم قاقت

 ط راوس هاب ۷ و نص ود و راه و یرازه ود بصمر تشد

 دیراورم هال اپ رهدمح و ریشمش و هراقن تمحرع و راوع رازه هم

 راو-دص رابچ يراز» بعنمب موحرم نآ رسپ ندیم میهاربا ريم و
 یعمج هبو هندیدرگ دنلبرم هنمیاش صانمب شرگید رسپ ود و

 عومجت هدش تیانع تلخ شنابوسنم هبو ناشیوخ زا رگید

 ناخ زاونهاش ییگدنب تمبسن ٌةقباس نوچ و دندش تفطاع بایماک

 یاهدنام زاب دوب سانش قح و تسرپ قحماش هاب رظاع رطاخ روظنم

 تعلخ یاطعب ارهمهو دننخاس تاغلاراونا حرطم زین ار روربم ناخنآ

 و رازبکی یراز ه ود بصذمد اروا فر زب رسپ نر اخ مودهعم و دندخاون

 یدصااپ و راز بصذعمب ار نیمود رسپ ناخن دایس را راوم دصیس

 هصناپ یدصناپ ورازه بصنمب ار یشالاشزک ویازاصرینو و راوح دصدفه

 نازرابم ر نیئآ تدیقعیاهدنبزا يرايسب و دندیشخ:یزارفرس راوس



۳ 

 و رازه بصنمپ هفاض) ر لصا زا ار بمود رصپ ناخ تایم

 و يرازه بصنمب ار شداماد فا ریم و راوس هصثغه یدصناپ

 یدصنقه بصنمب ار درخ رسپ ناسحا| دمعمو راوس دصذاپ یدصناپ

 اب لدف ِِ ناخ هللا ضیف و دندیشخب یژارفارس راوس دصیس

 ياطعب نآ ناح" کش فرص و لبف : ام 2 ناخ ثسآ و لدف ؟ لابس

 "یرازه گس ی نصناب ةفاصاب و لبف :دامو هراقن و تعلخ

 راوم نصناد هفاضاب و بسا اشهحرم) ناخلدرپ و زاوس راّره ود

 ناخ تاذیقع و راوس دصناپ و رازه رد یدصناپ و رازه رد بصنمب
 یدصنایو رازهود بصنمب راوم دصود یدصناپٌهناضاب ارمالاریمادلو

 جارجوبب و روهتار نایب یدوا هفاضا و لصا زا ورازه و. ههاویچک

 ( دنتشگ دنلب رس راوس دصذش یرازه بصنمب موحرم ناخ راخفث

 نارگونزا رگبد یعمج و ناخ زادنا قرب و میهاربا دیس و ناخ رگسع و

 :دیدرگ تفالخ بانجب یک هفدزگ تدراغفس روزا 2ک هوکش تك راد

 کس رد هنشگزارنرس هنسیاش بصانم و هرخاف عالخ یاطعب دفدوپ

 ناوید ناخ تسحر رهنتنای ماظنن) هانپ قئالخ هاگرد ياهدنب

 لیبقت هب دوب :دروآ ارمه فذع و بجا اروا هولشیب اراد هک تارجگ

 هک دیسر ترشا ضرعب یوچ و تضخورثا رب علاط ربح لالج ٌهبنع

 یاپنامگ و اججب یاهنظمب ار هوبنا قرف و ریذگ یعمج هوکش يب:اراد

 نآ و دوب هنخاس دیقم و سوبع* یدرذببل و تهافس لامک زا طلغ

 یاضتناب رتسگ لضفرررپ لدع ویدخ دنا ریمجا ٌهعلق رد هورگ

 یئاهر دیف زا ر ناهاف(دب ۳ ۳۹1 دن دوصرف مکح یاایربم و توعطا



(( ۳ ) 

 ژا فوزب و درخ و هدام و رث زا لیع ریچنز دص كب بیرف و دنشخ)

 هدش هفیرش ٌهصاخ لادفا لخاد هنشگ تملود یابلوا تمیذغمدنغ رکشل

 دابآ ناهجهاش هنالتلا ادب اریپ رفط تایار تدواعم

 وا ٌهنثن عند و هوکش یب اراد میم زا اریپ نابج رطاخ نوچ
 تصد رادیب علاط یربهرب هگدس تذوسج هجار و تنای تعارف

 هاشنهش داهن تیدوبع طخ رب دابقنا رس هدز راذذعا لیذب تصمادن

 ممصم داب] ناپجهاش هدلخلارادب ریمجا زا تعجارم مزع ار ریگملاع

 دندومرف تضین رارق دوب رث) تذمیم ينعاس هک بجر مراهچ هتشگ

 ٌهیسدق ضرر فاوطب قیفوت و تداعم نانعمه هددخرف زور نآ لئاوا و

 و هندون|درگ ناجا یازدا فر ار تمز هدش هدایپ یبلط قح و

 هدومرف لابقا شمارخ هاینب ضین عقب نآب هاقنعا قدم مدقب

 یدنمزابن طرف ژا دددیسر هیلخ ٌةزاوردب نوح و دن دومد هحوت هرذدعم

 تمارک ناب زا ست راونا ٌةضاغنسا و ترایز مسارم میدقت زا وب
 مت ۳ , چت

 تلود یربرق و دننخاس ماعنا ضیف بایماک ار مارثحا یسدت باطم

 دوبدوعسم تضرذ تعاس هک هدنام ژرر زا یویگ کی و دندرب رسب



 (۰ ۳م )

 تعلخ تبیانعب هدرکبوصنمریهجا یراد هبوصب قباس رونسدب |رناخ

 ریجنز كي هتشگزئاف تسزالم زعب روپتار هنر اور یا

 عصرسياپ ره تعاخ تمحرم) و دینارذگ شکشیپپمآ رس ود و لیف

 ییرگیشخب ریم تمدخ# ناخزادنا دعر تفاب رطو تصخر هشگ دنلووص
 تیانعب ناخ تمحرر دیشوپ یزارفارس تعلخ هنشگ یعم نایدح|

 رشخسم رسمار بالات کیدزن روکذم هام مشش ( دش یهابم تعلخ

 هگنسیار هجار دش جوک اجنازا هک رگید زور و دیدرگ رثا رغظ تایار

 سوب سدمز تلود ةديسر تسرا یطوم هک هدون ٌهبصْف زا هی لوسیس

 ناچناخرا دئاوژ و هنارخاب زبن تادودب ناوید ناخ مدقم و تدادرد

 یلعم بکومب دوب روکذم هبصق علف رد نیلع) رم تجیمب هک

 ٌدپ زور رونسدب هک متشه و دومن فرش تمزاام زارحا هنسویپ

 تفلاخ جرد رهوگ تنطلس چرب رثخا تشاد هضرع زا دوب چوک

 هک تسودپ حوضوب ناخ مظعم و ناطاس دمعم ردق ااو و دازهاشداپ

 ریگنوم رد دنچ یزرر لاع*لایخ# هک لاکس هدنف زیئس لطاب عاچشان

 مایللا میدق رد هک راونس) یراوید یاپ راهظنساب هدیزرو مدق تابث

 تساوخ#* و هوب هذشک رورغم دنا هدبشک هدلب نآ شیپ ر۵ ناناغفا

 بین. زا دراشن تسمه یاپ اجن] یدنچ هداد ماکعنسا ارت[ هک

 تابث بان هنناي لزلزت لشلالففسا ساس) هرهاق جاوفا لوصو برف

 تیار ربگوم زا یلواا یدامج مک و تسیپ و درراید یرادیاپ و

 ناخ مظعم و دیدرگ رگن ریگناهج نور یماکان ماکی هدشارف| رابد)

 رسد کبب ( ری

 سه



[ ۲8۹۰ 

 کیا لخاد روکذم رپهش مرابج و تسدد یهاشداب یاهدنب رگید او

 یایفصا و تمالود یابلوا اربپ لمجهب ة دم نیا دوزو زا دش ریگنوم

 سمک ٌهنطط و ترصن ربقذ ردقفص هدوزفا ترسم رب ترسم ار تذطلس

 ناورسخ محآرم و ددناسر نانگمه عماسمب تراشب یون یدامداش

 هپس) هس هدما ود ار دازن الاو نآ دوخ نانیبات زا راوس رازه شش و دیشخ#

 راوس رازه ۰۵ یرازره هدزناب بصذمد هداضا و لصا زا ک لومرف ررقم

 مظعس و دنشاب هنلب رس هدسا قس «ٍدس| رد راو رازپجالپ هلمح ناژا

 نآ عمج ماد رورک تي ۸ یلاع" ماعنا و هرصاخ تعلخ لاسراب ناخ

 هنشدگ هلو ٌکیصو ژا لالج بکوم مهد تشک تیاذء بادماک دوب

 ناخ ریلد لزنم نبرد دش ماقم اجنآ رگید زور دومرف لابق) لوزن

 ژا و تودات شزاون «دیزر رازه هاجدپ ماعا و ریشمش و تعاخ

 هس هپسا ود راوس رازکی دوب راوس رازمجاب یرازیجن# هک شبصنم
6 

 هدش ییعم هذالقب یرادجوفب روصنم بس و ) تشک ررقم هچ-)

 رازه سصخمب راوس دصناپ یههدهناپ هفاضاب و اتسعاخ تمیاذعر

 ملک اتمحر هو روک سچرف دی درگ يهابم راوم رازه یدصداپ و

 تسمدر و ریلد و تنای ریگاج تصخر هنخاردا تاهابم یاول

 زارنرس پسا و تعلخ تیاذعب کی ره هلیهور ناخ رداهب نارسپ
 تست

 زوکدم دام مد ۸هاحرم 1 يطب زر دش چوک مهدزاب (:تشگ

 هخ»هن کیب ( ن٩ )

۴۳ 



( ۳۳۸ ) 
 اج | زور ود و دید رگ زوصنم رکاسع مد" ن ودنه ٌکبصذ رهاظ

 رهوگ هدنبات تلود جرپ رثخا :دنشخر مایا نیرد دش ماقم

 رد هک مظعم نریم میش هدنخرف ردقیلاع ة داز هاشداب تممشح جرد

 دروم هصاخ رس هضبق کیو صاخ تعلخ لاسراب دندوب کد

 تشطاع یرور زا ناخ لفاف و ناخ سیما دمع»! و دننشگ شزاون

 رهدمجو ثعلخ تمحرمب هیدوسنس هگنسیار هجار و دش اطع تعلخ

 پساو تعلخ کیانعب هی دوسدس وید مریب و دیراورم ٌهفالع اب عصرص

 ناخ دوعسم و ةيدوسيس ساد ردنس و ینکد يجومح رپ و هراقن و

 تعلخ تمحرمب رگید یعمجو الاهج هکنس بادرپ و روبتار ناپجیدوا و

 تصخر ماکنه و دننفای ماظننا کد نایکموک کلم رد هدش ژارفرس

 نیدلا بطق و دندیدرگ شزاون دروم *ناورسخ محارم و تایانعب یگمه

 راد یزبگنا شروش ماکنه هک «تگان و هبتروس رادجوف یگشیوخ

 2در رس مگا رک و ی ری یاضتقمی تارصک رد هکش لیب

 ناب یشنم تداعس زا هنشاذگن فک زا یهاوخ تلود و یگدنب

 ٌگناضاب عنشگ هناهاشداب تفطاع راظنا روظنم دوب هدیورگن هوژپ لطاب

 و رازه؛عس بصثمب هدس| هبس هدسا ود راوس دصناپ یدصناپ

 هس هچدا و۵ راوس دصناپ و رازه هلمجن زا راوم رازه هس یدصناپ و

[۳ 

 هننفاپ ماظند)



۳ ) 

 مد
 تشاد اسدص زاوم رازه سس یرازمه راپچ ۹1 یصرددا هجار و ) فرش

 ریشمش ٌةضبف کی تمحرمب ناخرادشوه و تای شزاون هراقن و

 رازه بصنمب راوم هصناپ ٌهناضاب کبره ةللا تیانع هجاوخ و

 زا پررص هجار داو هگنس لاپوگ ةناضا و لصا ژا و راوس هصناپ و
 راوس فرو ود و رازه ی و رازه تبصنمپ لباک ٌکبوص نایکموک

 دمعم مال و راوس دصناپ یدصناپ و رازه بصنم ناغنا یرصم و

 یناخ نادرمدلع مساف دمو ( راوس دصراپح یرازه بصذمر ناغفا

 یزارنرس یناخ مامغها باطخ# ناطلس دمع* هدازهاشداب نایکموک زا
۱ 

 ترضح ماگنه نیرد و ( تخورفا رابنعا ٌهوصان راوس رازه یدصناپ و

 رد یزرر :یرورپ هرذ و یناد ردت مارس تیاعر رباذب یهاشنهاش

 دندومرف ابن شسرپ شزاون یور زا هلاد فاطعنا ناخ زاونهاش

 دما زازنهاب نونذه ٌعبصق زا ژارط ت رصد بکو» ۳۹1 موس و شسدب و

 هزالخل| رظنسمپ مارس يصعب ماجنارم یارب ناماس ریم ناخاضاف

 تست

 ورزی د کدب ( 4 )



) ۳۳9 
 و ) ۵

  یرازه هکهلدهور ناخرداپب دلو ناخربلد وا تفای تصخر داب|ربکا

 ۱ هس و هوسا ود وا نانیبات زا راوس دص ود تسشاد بصنم راوس رازه

 ۱ هذاضا و لصا زا ریگنوم رادنیمز جورهب هجار بصنم و وش هدسا

 . ریشه و تعلخ تیانعب ناغفا ناخفا اف و دیدرگ رقم راوس راز» یرازه

 ياشکلو صرع ۶ مراپچ و تمسدب و (تمدای , نطو تصخر هنشگی هایم

 هاشگ لابقا داشروخ علطم لالجو هاج تایار وئرپ زا روپ جیلف

 دو درگ  نویامه لوزن زود ژودنا فرش یآ ةناخنلود ساسا ضید تارامء

 ٌض ورب رذذ مدرب دنمنار ۶ یعلبم راعش ثمرکم تسرپ قح ویدخ

 تلرد ارهچ هدانسرف ینشج مدلس میش ماظع ربک| اردن هم دق

 ناخ صاخم ژور درد دنددشخ+ یدنمز ابد غورف ۳ یدنلب رد و

 1 یادرف و دش تمفطلد ي نانتس] .نیاش . هفصان هدیسر دایآ ریکا زا

 یلءا ثسمدخرد هک ناخارقن و دوب هدم| رنشدپ هک ارمال) ربم)

 ربش زا هفالخ رقفسم نآ نایدصا+و نایکموک و دوب ترضح

 هعاوخ ناخ دهنعم رگید و دننشگ تمزالم زودنا تلود 5 دسر

 ۶ جدوهیارآ :درپ هکيفرشآ رازه كي :دیسوب تزع یمز هدمآ] ارس

 مگ تاکلم يکلم تافص یم دن ٌهکلم تمشح نانسبش یازفا رون

 هدیسر رونا رظاب دزدوپ هد انسرف فرشا مود تینبت مسرب بحاص

 ضیف بشن لد صرع نآ نابعش مجلپ ات و تنای یئاریذپ ٌهجرد

 مکاح ناخ داع شعشیپ مایا نیرد دوب نیرفرفظ بکوم تماق) زودنا
 تماشا هاگنیپ »د تالآ جی و رهاوح و هعدما سناغن زا روپاج#*

 هدپرر رازه رامچ .خلبم ( ۱ رهخسن کیب ( هر



۳ ) 

 ما ۰ا هک راذفز داب يبرع پس) ود و تفریذپ لوبت ٌةبتر هدیسر هاج و

 ردم بوع*2 یدنم تدیقع و صالخا یور ژا می یلاو لیعمسا

 ششیپ و دیدرگ ناسعنما راونا یاریذپ هدیمر رثا ریسکا رظنب دوب
(۱ 9 

 ثدع کی و عصرم زاس اب ریشمش ٌهضبق ود رب لمئشم هگنسجار اذار
(۱ 

 ناخ تبابم و) دیسر یلعا ریرس ٌةباپ + رک انبم عمرم ییچرب

 روها زا ةنطلسلا راد ماهم مظاد ناخ هللا لیلخ و لبک راد هبوص

 نب سمحرلا دبع و دننفای صاصنخ| زع صاخ تعلخ لاسرا تیاذعب

 هدش لوزعم بصنم زا یریصقت رباذب ریمحا رد ةک ناخ دمع* رذن

 دیدرگ ژارفرس دوب زاومه دصناپ یراز» اب ۹1 قیاس سصخمد لو

 تیانء یور ژا روهنار هگنسٍار ةحار و ملاعناخ و ناخ رادشوه و

 نرممس و تعلخ تعمحرمب وب بام رفظ باکر تمزالم زود)

 تصخر هزشگ دنلبرس تابرژ لح اب لیف و عصرم هفبح و دیراورم
(۷) 

 لبیقب ارهفم رادجوف رفعجو هلیدنپ هگنس يبيد هجار و) تفای نطو

 ریغت زا ندنزغ ییراد هنابنب ناخ تءاهش و (دیدرگ زئاف هینح هدس

 33 را ۱ 5

 هچ»د کیب (۷ ر غیا زاس اب نازآ یکی ( ن ۵ )



۳ ) 

 ی رادءعاقب ارس هحاوخ ناخ رابدعا و (تداب شزاون راوس نصذاپ و رازه

 دمنعمو پساو تعلخ تیانفعب اغارکا ربغتزا دابآربکا هفالخ ارقنسم

 ناخرابغعا یاج!سدقم یارس مرح یءرظان تمدخ: ارسهجاوخ ناخ

 هک ناخفیس و دننفای شزاون محارم و تعلخ تیاذعب هنشگ بوصنم

 تعفطاعماگنه یرد دوب هدش لوزعم بصنم زا ناب گنح ژا دعب

 هک قیاس بصنمب تعلخ یاظعب هنشگ شلاح لماش هذاهاشداپ

 دش تافنلا راظنا دروم دوب راوس دصناپ و رازه یدصناپ و رازه ود
 بصنم راوس نیا یدصناپ ٌهفاضاب هلیدذب هگنس ناجه 2 ۳ )

 ناخ رکسء و دیدرگ ةبتر لاو راوس رازه هس یدصناپ و رازه هس

 دص رابچ یرازه ود بصنمب هوکش یب اراد نارگون زا يناذ مجت

 ناخ راغلفا کوزوت ریم و ناخ رای هللاب و تگ ژارفرم راوس

 روضح ياهدنب زا رگید یعمج و ییدلا ریصن دیس و یگیب هنخآ

 هوذاخ و روپ ۳ یرادجوغب ناخ رادجوف و دش تمحرم  تعلع

 زاره بدنمب هفاضا و لصا ژا و تم ءلخ تیانع و یاادزی ردعت زا

 یرادجوفب حانف ریم و ( هیما هم ر هپسا ود راوس رازه یدصناپ و

 هفاضا لصا زا و یناخ جانف باطخو پمسا و تعاخ شاد ) هدورب

 دنخفاب یزارفرس هچسا هس هدسا ود راوس رازه یدصناپ رازه بصنمب

 دمح" و شک هجار و یئابب جار یهئرپ و هیدوسدم هگنس پور و
 4 ۰ ۱ ۷ 3 تو ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳3 ها

 هدش یهابس تعلخ تدانعب ناخ مدمر و روکدم گیت کت او رهاط

 هنداب ییعت تارجگٌهبوص لامعا زاهک ( ی ۷ ) هتسن کیب ( و ر

 تمخارف| رب تاهابم فرات یداخ دو باطخ»
 حج



۳ 1 

 رکشل زا ناخ تمهو ( هننشگ مظتنم لباک ٌهبوص نایکموک کام رد

 هژشگ تفالخ هبنع ياس هجح هدیمر ناطلس دفمعک :دازهاشداب

 و مدهارب | نم و لو توپ تاهادم توسک یتسعلخ یاطعب ۱

 ۳ رد ۹1 زوفعم ربم جهش نارسپ قاعد دمع# و بوقع

 ةناورسخ ی لومشب هنفایرد ابو ی دم تلود هد دلو دابآ کا

 رونسدب هتنای ِِ 2۳1 دوخ اب اروا هوکش یب اراد هک تارجگ

 تسیانع و ( ۰ کلسنم هبوصن ۱ 1 ناراذگنمدخ کلم رد مد

 ۳ 0 ید (دش بایساک هدپرر رازه 3 اپ ماعنا و تعاخ یاطعب

 5و تمضیت ز هاب[ نامعلاش هفالخا| رادپ هحوت مزعب روپ مننزا روصنم

 ژا 0 سیرد دیدرگ ماصتعا رغفظ مایخ برصضم یلوادفح عضوم

 تاطلم هاگشدپ رب ناخ مظعم و ناطلس لنمع»* هدارهاشداب تش)|د هضرع

 ههلاذح رثخا هردت تخت هدیسر عاچشان هک تفات تراشب ونوپ

 تاب بات ریگنوم رد هرهاق رکاسع تملوص همددحب تای شرازگ

 شیوخ تیثما نکسم و تدداع لع* ارت[ هک رگن ربکا هب هدروایذ

 تدای عالطا راعش ترصن جاوفا لوصو برف رب نوج دیس (کیدزن

 نوزفا دوخ رادنقا و تبعمج ٌزادنا زا راکدپ و هو وا دم بات زدذ اهن رد

 مسد کدب ۱



| ۳۳۴ ) 

 بجر مگیو تسیب و تخاس رارقیب شرارف مزع هراب رگید هتسناد

 یایرد زا هدیشکاينشکب رابدا تخر دوخ مدرم و لادع و لما اپ

 دوبوا تلایا رقم و تسوکح زکرم هک رگن ربکا و تشذگ گنگ

 تلود ودرم نیا دورو زا دمآ رد هاذپ قتالخ هاگرد یاهدنب فرصت

 و دش تفطاس یابفص) رطاوخ یازفا غورف ترصمو تج#ب راون) ازفا

 ياهراقنر تشگ ارگ يدنلب تزع طاسب ناگتنای راب زا تبنبت يلون

 یاهد ندا رثاس و رادقم عیذر يارما 8 دم شزاونب هذابداش
۹( 

 سیرد ( دژومن ینامدآ ما ف یيريا دابکرابم مداست ی دامیله لوعم

 نآ نایدصتم رگید و دابآ ربکا تانویب ناوید نیدلآ رون مدکح زنم

 یایرد راذکرگید ژوز 9 ندیش صخرم هدفای تلخ تفالخ رقذسم

 ۳ رب هدنشوپ را ۱ توس نت تمیالعد , ناخصاخ و دش ماقم

 هک یزاریش علاص م ی ) دش صخرم داد[ ربا ام مظب قیاس

 تیاذعب دوب یلعا تردد تسدخ ژردنا تلود لاو رسا یحوهب

 غاب روکدم هام مد ( تفاب تدواعم تصخر هدشک یهابم تعلخ

 ژودنا ضیف تس نباردنب 9 ,هلم ن دب ام هک يهاشد ؛اب تارامع و

 رد لمدشم اوپذم رادجوف ناخ رفعح یشکشبپ و دید رگ فرا لوزن

 ياريدپ هدیسر رثا ریس٩ رظنب بوفرس صئافن و بوخ ناچسا
 تم ی نو تب
 هحون و تاغدلا ودرپ هناهاشداب فط)وع ماگنه درد ) دش لوبک راودا

 تیاذع ضدف بایماک ار کبره هدنگنا ریم خیش یاهدنام زاب لاعب

 میس كيب ( 4 )



۳ 

 سرخ تمحرمب روقغم 7 ردارب ناخ ربما تشاس تیاعر و

 دیراورس ٌهفالع اپ راکانیم ردهدمج و رک افیمزاس اب ریشمش و صاخ

 راهچ بصنمپ راوم رازه رد یرازه رد ٌةناضاب و هراقن یاطعو

 موحرمنآر سپ نیم میهاربا ریم و دش دنلبرس راوس رازه هس يرازه

 نارسپ بوقعب ربم و قاعما ربم وراوس هصرابچ يرازه بصنمب
 راظنا لروس هیسیاش بصانم) وا ةداز رهاوخ نمع# دیس و درخ

 پساو تعلخ تیانعبناخ هللا ضیف و هندیدرگ شزاون و تیبرت

 تمحرمب ناخ تمهو ناخ فبم ورک انیم زاس اب ریشهث و الط زاس اپ

 روپچواب غاب هلحرم هس يط زا دعب و ( دننشگ يهاب» ریثهش

 دش ماقم اجن] رگید زور هننریذپ تراضن و يمرخ دوعسم لرزن زا
 بکوم لابقتما هفالخلا رادژا تداعم ییربهرب هک ناخ دنهشناد و

 زادجوف ناخ رفعج و دیدرگ لابقا ٌهبتع يام ههبج دوب هدومن لالج

 ناخزکا و تشگ صخرس هعوجره تسدت هقناب تعلخ ارهتف

 دیسر فرشا ضرعبو دش زئان تمزالم زعب هابآر بکا قباس راد هعلق

 ناخ رادرس و دیدرون رد تابح طاسب ههراب ناخ تعاجش دیس هک

 ماکنه نبرد یوچ تشاد ماظنثا تارجگ نایئموک کاهرو هک

 دوب هننز بوص نآب هدومن رارف ریمجا ژا ماجرف دب هوکشیب اراد هک

 ؟ فرصت دصق هراب رگید و

 هوزپ لطاب در فرصت زا ار هدلب نآ هنگ هدمناق تاصدخ و

 یهاوخ ثلرد ردصم تشاد تارج

 یدصناپ ٌهفاضاد روا هناهاشداب تشطاع وب "رک ساظواعم

 و رازه رود یدصتاب و رازه ود بصامر راوس دصناپ و راره

 لومد شزاود هدسا گردی 4دس) ود راو» !دصرا

 عرع
 پ هلمجلا زا راوس دصناپ



۳۳ :۲ 

 ٌفاض| و تعلخ تیانعب دوب هردنکس ییرادجوغب هک ناخ رام و)

 زاوس دصپن یدصناپ و رازه یصنءب راوس هصدس یدصثاپ

 ریرس هاب مابا برد هک هنئپ نایکسوک زا یراوزج- ازرم دیس د

 یرازه بصذمی هداضا و لا زا و تعاخ تععرمب دوب هدما یلعا

 برضم دابآ رضخ یلزنم کی مهدزه ۰( دندش ژارفرس راوس دصبم

 لاو مکح بجوب هک ناعاس ربم اختلاف و دیدرگ ماصتعا ترصن مانخ

 هدنام داب] ر بکا هفالخل| رقنسم رد یهاشداپ تاجلاخراک ندروآ تبجعا

 هیدرگ نویامه تمزالم ژودنا ضیف هنسودپ یلعم بکومب دوب

 غررف اشکنامج قجفم ٌعباس زا دابآ رضخ داینب ضیف تارامع مهدزون

 ناخلباجنو هنالخا راد ماپم مظاناخ"دایس رگید زور هتفرپذپ تداعس

 دندوب نافیشن هشوگ تلس رد هک ناخ رخاف و ناخ رفظ و ناخ میهاربا و

 ثتدسو دندبسر وب نانغآ تلودب» توفالخ زکرم 1 نایدصتم اب

 طاسب لابتا هاگلزفم نارد ینارمکو تاود برف ناهج هاشنهش زور هدزاب

 ةگنس تنوصح ۳ تقو یربرد دفتشاد لالجا لوزن هدرنسگ تمافا

 تیافعب دوب یرکد نایکموککلسرد هکروگءگنس واپبوار و تارچگراد هبوص
 تیاذعب اذار مع هگنسیج# و كذنخودن) تاهابم ٌهيامرستعلخ لاسرا

 هگنسيجيد هجار و (دیدرگصخرم نطوب هدش زارفرس پما و تعاخ

 تعلخ تیاع و هگنس ملاع هحار ریغت زا هسلهب یعر ادجوفب هلیددب

 زا دابآ ربکا هنالخلا رقنسم ییحاون ییرادجوفب ناضمارکا و پسا و

 راوس رازه ةناضاب و لیفو تعلخ و 1 رالاس دیس ریغت

 رخ کیب ( ) ٩

 تست



 ) ۳۴۷ ۱ ۰ ا

 گم هوا ود زاوس دصناپ هامجاازا زاوس راه ود یرازه ود صصثءد

 دانا ناپع اش هالخلا راد ییحاود ییرادجوعب یاخ یلعنسح و ) ۸ دسا

 ۲ )] ٩

 رازه ود ماعناب یحولت نت ددس ر راوس لص راپچ یرازه بصنمب

 یرادجرغب ناخ تیاعر و ( دش تاطاع دروم تلخ تیانعد

 محارم لومشم هنئای نبعت ناخ رث میلاص دمعع ردغت زا نانسویس

 رس ۸۱1 سدق یکاک نددلا بطق هحاوخ هنرصح مارک خیلاشم ٌةوسا

 ح ۷ ) ۱ 2
 ٌهعقد نآ نارواج# و مدخ و دنتشگ زودذا تکرب و لومرف هحو زیزعلا

 ملاع وی دخ ينيگ دوب تمشح گنروا رقتسمب ندش لخا د تماس ۶

 مزعب لابقا هبدبد و تمخب ٌهبکوک اب لاج وزع برف زور لئاوا ریگ
 هیاپ هدش راوس لاثمت هوک مارخ کلن یلیف رب هنالذ راد لوخد

 زا سوگ و لدبط سشزرخ و هراقد یادصو دزدیدرگ لخعا و تزع يازدا

 یاشک هدرپ يانرک ياوب و ریفن ربفص و بتشذگ رد سونبآ نیذگ

 تم یرف دبا تاود نیا سبئآ و سر هچنانج ژ تشگایکالفا شوگ

 عمق 5 نارداجم و مادخ» هجیور رازه ود 1 ۷ ۱ و سن کیب ۱ ۳ (

 خیا خم



) ۳۳ 

 یابقاریب هد ار ؛ورگ اهورگ هوکش نودرگ رظفم عبدب رکیپ ةوک نالجف

 یزردرز يايناوتسگرب و یمیس لسالس و نیرز لجالج و هرقن و الط

 ناشفا رون بات دیشروخ یاهماع کیره تشپ رب و تقیرز لمخم و

 بکاوک یاربکوک و ناشخرد دوبک خرچ جراز بانفآ تبار نوچ

 ناشخرد و هدنبات رییس قاط شیپ زا رهم و هام لیدنق ناب ناشن

 عصرسوءافس نیرز همه جانن یبرع بسن یفارع ناپسا پچ یرپ د

 هیاریپ و تنیز اب هلمج هدام و رتنارشش و هیاپ هوک نالیف هدام و ماجل

 شیپ شیپ ران رز یابقرب اب رادناب و چت زا رایسب ياهدايپ و
 یارما و دینرگ رازاب و رهش نایئاشامت بیرف رظن راعش ترصن چاوفا

 هلاه ار ریگ ملاع دیشروخ و رینمردب نآ رادقم عینر نانیئون و رادسان

 جوف راسب و نیمی و بقع زا رثأم رفظرکاسع و هنفرگ نایمرد راو

 راونا رهم و لظ رد هسب فص رایس بکاوک لیخ دننام جوف

 نیا ةدهاشم زا ار مارهب کرث دیدرگناور شنوخ ٌهباپ و اچ! کبره

 دنام ورف تفگش و نردع) هنشگ هربخ 5 راظذ مشچ ماشنحا و تدوش

 ترت هدیدنسپ .نیئآو کرزوت نیا نسح زا هدیدنامج کاف 1

 قیرط ره رد راثن میس و رژ یمب زا نانسیا جرفخب هدرک شمارخ

 نایگراظن دیمآ ماد و دوب نازبر راهب داب زا هنوگش ناسب راذگهر و

 هرش هم ناسح) و اطع دقن زیربا ينيچ راثن زا

 تم زیخرز نیمز کاخ رگم تشادنپ مهو

 ناشف میس کاذ دیدرگ هک تفگیم لثع

 تمحاسب دورد وترپ هدومرف روبع میدن و ارما اب مبدق رهش رازاب



( ۳۹۱۰ ) 

 هدش هکرابم ٌهعلف لخاد یروها ٌءزاورد هار زا و دندفگما هدالخ | راد

 لفع« رد نآزا سپ ز ماع ر شاخ ناینب تداعس ناوی رد تسخن

 ةدیژ دندید رگ ين ارساک و تمشح یارآ ربرس مزاحم ساسا تلود

 هینارذگ راثن و قدصت ةفيصب هنمنارگ یغلبم ارملا ریماماظع نانیئوف
 مر لاح روخرد تذطلس طاسب ياهدانسيا و رادقم لاو يارما رگید و

 تسزالم زودنا تلود راد هعلق ناخ یفص و دندرو] !ج+راثن و قدصت

 تشادضرع زا مایا یزد ةکنآ ازفا تلود ماوس زا دیدرگ فرا

 يرادنابج و تفالخ هاگشیپ ضورعم دابآ هل راد هبوص نارود ناخ

 مهرب زا دعب هناب شرازگیزا لبق هچبلاذچ هک هدانچ هدلفهک دیدرگ

 دمعم ویا دیسگ و دوب هدر[ عاچان نصاب ههکشیپ اراد یدروخ

 لئاوا تشاد ماذت عینم ضح ن] تمسارخب را نارکون زا یکی مان ۱

 لادج و هرضاح*" بعت یب لاف هدنخرف لاس نیا کرابملا ناضمسر

 یربهرب دمع# وبا دیس و دمآ رد لاوزیب تلود یایلوا فرصتب

 رابنخ| هدش یدنبم يهاوخلود و تیدوبع هار هاشب رادیپ علاط

 تسودپ رودصب عاطس يتيگ غدارپ و دوم هاج نامحآ هاکرد ییگدنب

 نآ نانکموک زا هک ناخ صاوخب ساسا کلف صح نآ تسارح »5

 دیآ روصضح هاگشیپ ۸) ددع* وبا دیس و دشاب ضوفس نوب هبوص

 شرازگ نربرف تو لاعس سولج یدک نانساد رد ندزا لب

 خلا ٌهغیصب هبپور رازه يفپ..( ب۵



 یا

 مالعا ترصذ بکاوم ماجرف » دنخرف ماه نارد نوج هک هزفار

 تفو و تند باچاپ شون تمیزع دوکش يب راد جفد دصق

 یامزب و. هناهاشداپ یاهنهج هک .دیبن ن] نشباجفگ ار تصرف

 بتارم عیمج هنشگ هنسار| دشاب گرتسرم) نب نایاش هک هداورسخ

 يا زا ربرس تذه و دابنب تمارک نامدود نیا لومعم هل يمسارم و

 مرج ال دوش هدرک تیاعر تس داد ادخ تنفطلس یا نانیشن گنروآ

 لاح ر تفو یاضاقت مک ار زارط تذمیم سواج نآ نابج ویدخ

 فوئوم ار فرشا بقل دعت و هکس و هبطخ هداد رارف رصنخم

 توکلم رطاخ نوچ هک دوب نآر یوقت رم ریمض ابن شیپ و هنتشاد
 ناشیدنا داسف شروش رابغ و دزادرپب )دعا ٌهنتف عفد زا هیلکلاب رظان

 دنیشن ورف تماود و کلم تحاس زا اشکناپج غبت بآأب لاکس لطاب

 هنای شیاسآ] اهفاسی تفعم و اهرفس جأر زا او رفظ بکوم و

 تدواعس ینابنایج و تفااخ زکرمب ترصن و ينارماک و تداعس برق

 رگیدلاب غارف و رطاخ تیعمج لالج و دجم کاملا راد نارد دنیزگ

 نیا هک يعودب یئارآ ریرم مزد و یئاریپ نابج شچج دیپمت هی هراب

 تنطلس گنروا هنخادرپ دشاب روخ رد و رادازس ار ردقلا لیلج رما

 زیناند هوجو و ربانم سر و دننادرگ هیاپ نامس] ارآ ملاع سولج#

 روس و سنج مدارم زا هیت | ها شیارآ لابق) کس و تاود هبطخب

 و داد بتارم و يرنسگ مرک و يرورپ اطع مزاول و رورس و برط ر
 دشاب هدنام ریخات و فتوت زیح رد ششخ ر ماعنا و شهد

 و تنطلس تامهم هک ماجن) یژوریف مایا نبرد !ذل دندروآ لمعب "

 ماظننا ینادواح تلود یادلوا شهاوخ قنو رب ینانس ينيگ 7

 ۱ ی ات



( ۳۹۲ ) 

 لوزد تفالخ رقثسمی رفظ و ی بایساک رکیب ترصن تاذار هدنای

 زا دوب دنویپ نامهآ ریمف زوکرم هک دنسدلد دارا نیا دومن لالجا

 هک تسوبپ رودصب الو ژراش| هدز رب ره نطاوم ماهلا نطاب :اشدپ

 یثعام هدنخرف ی هقیفد ناسافش رغخ| و دنب دضر نایاشک یطسج*

 قافناب و دننک رابنخ| نویامع سولج نیا یارب شخا تامیم

 :ناضمر ربش مراهچو تسیب دنه و سرن لهازا میجلت بابرا ةرمز

 م دوقد لوادج بخ» و تاکرب و ضویف راونا عمچلسم 5 کرابملا

 ینیگرعح و دش ررقم دوعسم سولج یا تعاس دوب تاثوا و هفمزا

 هیت روئذم تعاس ات هک تشگ رداص تلود مظانم نامظاذب عاطم

 ار هاج و تمشح هاگراب و قنیاتف برط مس ارم ماجنارس و شج مزاول

 تنطلس روما نازادرپ رک دنیاریپ هب هوش و لمجت بابس) بیزب

 لفع" شیار راپ هسب نامرف لاثتماب رمک تفالخ هاگشیپ ناراکشبپ و

 و دندوشک ششوک و یعس تسد طاسبنا بابم) نامام و طاشن

 ةناخلود نوتس لهچ ناویا یاهنلوئس و فقس یلعا مئح بجوعب

 یاهتعب رز و یزود رز لمخ* و تفی رز لمخم: ار ماع و صاخ

 لامک ررارپ یتارجگ یاهساط و يقارع فاب هرقن و فاب الط

 و دننخاس یردح ٌهناخ ران کر هنسپ نیذآ یدیرف رظن و یبوخ

 زا یاشخر بکاوک دننام هدام یاط و راک انیم و عصرم یاببکوک

 رد و دننخبوآ رد نیرز تارا دجازپ ناشن ربیم ناویا .نآ یاهقاط

 نیزم الط رجع+* ار نآ فارطا هنخام عبرم یهاگنخن ناوپا طسو

 ربرس رب رهم هالک یربرز ,ورصخ ات هک ار عصرم تخت و هندينادرگ

 هدیدن هیامنارگ گنروا یاب کلم ناذح هدفرگ زارف رهچ» نوگ بامیدس
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 هک یرگن واو ٌهنابماش تخن شیپرد و دنلاد یاج نآ یوررب

 نارگ یاهدیراورم ژا شرود لسلسم و هدش نآ فرص نامع لصاح

 نیبناج رب و دندرک یاپ رب عمرم نوتس راپچب هننای بیترت اهب

 گیاسرد ديشروخ هکدیراررم زا لملسم و عصرسرفچ هدنخرف ود هاگرذد

 یرزاب ود رب و دننشارن| رب لابتا جواب دیاس نامس] ر برم فره زانآ

 تخن بقع رد و دننشاذگ راک انیم ربرس یبرز ود عمس تخت

 یاهریشمش رب تس لمنشم هک ار هصاخ روف 1داهن الط یاهیلدف

 عصرم یابچرب و اهرپ- و زارط رهاوج یاهلورپ اب زاس عصرم

 یروشک جارخ هنیمپ رهاوخ زا اهنآ | عیصرثت رد هک راکن رهاوج راک

 زوگذدم ناویا شیپ رد و هننشاذگ اه یلدفس 11 یرر رب هننر راکب

 تمظعء يناور داش خرس رچع* تس طاعم هک نآ نت زار

 دناون شناماد شن هیاس ناویک ناویا هک تفب رز لمخم زا ناشن

 یابنابماش 1 رود رب دفننخارفا رب غورف سس ندمدم ياهنوتسب دوی

 هدرک اپ رپ هرقن یاهنوئسب یزود رز لمخ# و تعبیر لمخم

 رج" نورهب هدرنسگوگ اذوگ یاهطاسب و گنراکنر رانرز یاهشرف و

 رجع* نایمرد رگید رقن رج" تس بوصنم راویا رانک هک هرقن

 یاهششوپ اب یلاع_ یاههاگخ فرط ودرب هدرک بصن خوه

 لمخهب ماع و صاخ راوید و رد و دندرک یاپ رب رانرز

 يگنرف یاهدرپ و يزود گی :د و يژود نوذپااک لمخم و تفب رز

 رود یاهرع> شیاریپ ر دنداد تفیز یددچ و يمرر یاهابید و

 ۶ دش رقم ماقم لاو ناغیئون و ماظع یارم) ددرعب ماع و یصاخ ۳
 ست

 زا هشمفا سنافنب صضاخ و. ماع ناویا سابق رب ار اهنآ عوهجم



 ( ۳۰۳ ز
 لمخمو تغبرژ یاپنایماش و دننسب نیذآساطو لمخمو تفب رز

 نولم یابشرف هدرک اپرب هرجخ ره ناویا نعم زارف رب يزود رز
 هنالص لکاشم دلخ لفح یینچمه و دندرتسگ یییزم يابطاسب ر

 هنماریپ تیبا و تمشح سیذآب تس تلود صاخ یمجا هک ار

 نوتم ودب دوب دناوت صلطا گاف رشاع هک ينفب رژ لمغم کپ-)

 ناویا شیپ رد هادیم ناشن ناشکبک زا کیره هک رقن ناشلا میظع

 رجح*روکذم کیه اد فارطا ریز رد و دننشارفا رب ناوبک جواب

 و ینامرک سیغف یابیلات 0 نورد هدرک بصن یمز رب ؟رقن

 زا هک ار ناویا نوردنا و دندرک شرف یناورسخ نیگنر یاهطاسب
 نروص ناک اشام یلصا شیارآ و بیز و لمجت و فلکت تیاغ

 ژا شتارر و قاط و رادج و فقس و تم یبرفآ نابج عنص

 زا من ییئ]ر عس زارط عئادب نارورفه يزادرپرک و يرگ تعنص
 یصح لامک هنشاذگ او دوخ لاع# دوب نیچ ةناخراف و گنزرا شقن

 نآ یابقاط زا هکنیا زج دنسنادن یفلکت جانع« ار شلامک سح و

 یاهدرپ قاط یاهمچرپ و رااذیم و عمرم یاببکوک ناشن گالف ناوی)

 سولج صوصخ* هک ار رکانیم و عمرم كچوک تخت دننخبوآ راکنرز

 نلاک ینخت نیرز «دادرارق ناویا شیپ رد تس صاخ نمجاا نیا
 یع فارطا یابناویا و دننشاذگ ناویا طمو رد فقسم .نمثم

 نآ شیپرد هدومن نیبزت سبفن یاهتفبرزب ار هناخلسف
 رد ر دندرک یاپ رب ًژرقن یابنوئصب لمخ* و توغبرز یاهبایماش

 شیازآ مزاول زا هک ةرقن فورظ وال ییذاوا نادنچ روکذم یاهناویا

 نیمیم ر نبرز یابدمرک رب تس نیذآ تلرد یاهمزب مدت نیا

۴۵ 



( ۳۵۴ ) 
 تذفرپذپ یم یگرباخ ن] قدهاشم زا نایگراظذ دید هک دش :ددج

 یراکدبفس و هیفصت و هدلجنب نای] ضیف تارامع رک یلعم ةراثاب و

 تدوای هزان یافغص و تدیژ نغژر و گنرو ریوصت نر نهی ر یشاقد و

 تشکم و تردد تسمسادو دیچذگیم راکزور ٌلصوحرد تمظع و تکوش و

 1 دوم روپهظ ٌةولح اشکلو مرب سا نبیمد رد فوسرپسم ناب ناکما

 ها راکرد هک ب برف رطاخ دنسپ لد تافرصت و یر عیدب شقن ردن

 نمجنا نیا شیاریپ و شیار] رد تشاد شیاجاگ لابخ و رکف
 : روح ۱

 لش ژاب ۹۳ مشچ هراظنب ۰# فش ژاس یلغع* نشبرب دلخ وح

 بیر ام) لد ییانشآ ةمه # ایرت رطاخ شقد درصد ییزم

 رای لصو تولخ ییئابیزب » رابب ون رد غاب یینیگنرب
 یدروص 1 هولح یوفعم ره ز 3 ينعنص ره شن ورد ادیوه
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 ربرس رب هراب مود نان ناهج دنمزوریفویدخ ناپیگ

 مان 9 ییمارگذکمو هطخ نیعنوتکبش ناهح تنطلس

 یلآ لالجل هد فال ۱ ؟دبرگرب دا یماس باقلادر

 هاج:اءاشن ءانب شایب تریلصم تفار هک هرف | نابج دزیا هناکی

 لاضفاو دوج ٌهناخ اطع زا و :داهنتمکح یللاو سام رب ار نیوکت و

 تدشم یاضنقعمب ه۵اف ناکسا تارذ زا ةرذ رهب لام۶ و ریخ بابم)

۱ 

 رب و رج ۳ یی



) ۳۵8 

 ار فادض) هلن" عئابط و هاسف و نوک ملاع ترثک ٌهلسلس هغلاپ

 ٌهصمدص و هددشخب مایلا و ماظنتا يرست تلادع و یر تدحوب

 نانیشن گنروا داد و لدع بدهن و لابفا نادنوادخ بانع و توطس

 چازم لادنعا ٌیاریپ و نامز لاح جللص ةیامرس ار لالج و هاج روشک
 رادمان ناهدنامرف تمایس و فاصن) ٌهاشررس رگا هدینادرگ نارود

 هثداح رصرصب لک ماظن هنسار] رففد هدرگد راکزور تدعهج ً؟زاریش

 تسارح و ظفح ًهطبار رگا و درگ ناشبرپ هاب زا لگ قاروا دننام

 اپ راو هنشر نابناپج لاوحا تامهم مظن رد رادنقلا يوذ ناورسخ

 هیارگ لللنخا و قرفنب قاخ لاح هنخبس عدس یوچ دین نایمرد
 تسيرانش یدذ نایاشک روشک دوجوب هنسب زاب ناما و 3 فک و

 سایب ناشيا دوبو تسه ضیف زا ناتم و نوک هاک راک قنرر ر

 ناتیزگ تیفاع هک تس :وژپ تلدعم هورگ نیا تفصت و تذار

 »داد تحار رتسب هب نت شیاسآ و معفت دیم رد قلعت روشک

 تشخ زا تنکسم ًةبواز رد درج يوک نانیشن گاخ و هذ)

 ضیف تاکرب ژا تروص مدلدا مه هداهد رس ریزرد تبفاع شلاب رقد

 دوجر زا یلعم کلملا راد مه زد تس رومعملا تمدب اش دوحو

 »۰ رعش * ۱ رورسلا راد ناش وعسم

 دریگ رون ملاع دبشروخ زا هک * دریذپ یداب] روشک ناهاش ژ

 مدب ررد سک زا ار قلخ دوبن هک * ميافاواکلهناز ناوتندیچلگهچ

 نترد یئوگ تم ذاج کلم« .(تکرن یشلگ مرخ تسدناطلسز کلم

 اتس» رور۵ قفاوا رشلک ر ندج ۷ اسم من .رودلءزا : اشداب یب ناپج ص



۲۳۹ 

 نارورس تمایس یجراهغمب نامیا رصف و سبد خاک هک دشابن نوج و

 نایاورنامرف نامرفب لقع ماکحا و عرش زماوا ,تس ناینب یوف مالما

 مقر انغن کلک هک مد نازا نادرچ و ذافن بایمک ماشنح) بحاص

 ییمان مانب ینمرپ ح ميررت روشنم هدز لگما جولرب ینسه

 ریمخت ریدقت تسد هک تسعاع نازاو هتشون رورپ ید ناهاشداب

 ناهانپ نید خبت بآب تلم ماظن ٌهیام ریمخ هدومن لگو بآ ملاع

 قنرر و جاور باوب) اشک نامجریشهش حانفهیب هنشره رنسگ تعیرش

 اریپ ناهج ریبدت لقصم یبو ه هرگن هدوشک قح رماوا یوررب
 نید تارم ةربچ زا تلالض و رفک رابغ و تعدب و کرش راگنز

 « رعش * لوشد ه دودز

 تسادخیوزارتالاب هکنآ تسهش * تممایمیک نابج رد یراهش دوجو

 یاهدیزگرب زا یکی راود)زا یرودریب نوچ#ب دزیا هلاکت هکح مرجال

 ٌةیصان رب لابثا و لوبت مقر یلزا تبهوم ما هک ار دوخ صاخ

 لالج و ایربک تافص تارم و لامکرب تردف ما ربظم هدبشکضلاح

 يلاو بصنم و یهّلل لظ یایلع ٌةبترب دشاب هدینادرگ شیوخ

 اور نامرف و رورس ناهج قلخ رب هداد زاینما تسارک یهانپ یفیگ

 یمیار هدابن وا رابنخ| ٌةضبَقِب مان عئنادب روما ةنشررس و دزام

 یمایمبات دزارفارب یرورس ربچ- ًةورذ و یرترب وخعفر جواب شزرادنت)

 رهفو فطل مزاول یارجا و تفصن و ناسحا مراکم و تنار و لدع

 یرتسگ مرک و یهد داد معارم دبهمت و رما و یبن مئازء یاضما و

 یلفم ملاع ماوف ساسا یرررپ تمعبرش و یزوم رفک دعاوق دیبشذ و
 تیاهح هام رد تلود و نید هدوب یلمچ ماظن ماکع») طم و



۱ ۳۵۷ ) 
 نوگانوگتاریغت رب یفسه ٌهناخ راگن یانب هکاجاازا و نریگ تلدخم و

 تص نوکیف رک ملاع صئاصخ زا لاوح) یولتو عاضرا بلقت و

 زا تفالخ ر تنطلم رپرس الکره هک هتنر نیرب یهلا ٌهینس تنس

 ثداوح محونس یاضتقاب ای دنام لطاع و يلاخ یئاورنامرف دوجو

 نهو دننادن ریدقت ناچلت نریلسصم 9 4 روهظ رس 5 یناممآ

 هقناپ هار رادمان ناورسخرا یکی لالقنما و یرورم دعاوف رد يرونف و

 ییشیدنا حالص مکعب دیارگ لالتخاب نازا نابناپج و ناهج لاح

 روهظرون علطم زا رگید یدنلب تخب کارد رثخ) هلماش فاطا

 یدنم تداعس لابق) هوعش زا یهدنامرف رپرس و هزاس ارآ ملاع

 ینامسآ قینوت یورين و یلزا هیبات توقب هک هنادرگ هیاپ نام[

 یرذر» نارگ راب و دش دناوت ینابناهج و تفالخ لیلج رم لماح

 ربجنز زا و تفرگ دناوت تمهن دنلب تمه شودرب ملاع یینابساپ و

 نینم لقع ییئامرفرکب و دراد ياپ رب ناهج ماطننا هلسلس تل دع

 ریزگان ار نایملاع تریس ساپ هرامگتکلمم یاهنخر دسرب ثمه

 نانسد ريز تالژ ژا ضامغا و هناد یرادناهج و_ تنطلس سوماد

 مدت روما مئاظع رد لابتا ماهلاب دسانش یرابدرب و وغع نبع ضرف

 و تسایش یورین هب و دهن رثارف نانیب رهاظ ٌةشیدنا دح زا ریبدت

 نالد ریش تئاط یاهننمزا تسمه ياپ راطخا و کلاهم رد لالقشسا

 رکش و ریش نوچ ار ثلود و سید یبلط قح یسایمب دراذگر شیپ

 تلم و کام يردرپ تعیرش ضین زا و دهد تدحو شزیمآ مهاب

 رد شریبدتریت هدخب تفلا دنویپ رگیدکباب گرب و خاش هننام ا
 ةشِيدن| و رکف تکددخ ۹1 هود گنهآ رود یدع) ینابناهج رامصم



) ۳۵8 [( 

 ياانس روشک قبرط رد شتهیزع دنمم و دس ذ ناب شیدن) رود لقع

 ییهارمه زا درگ زی کلف تمع سوت ۳ درون ناهج بام

 ادص دنلب ناشیدنا روج نت توپ ژا ار .تاصذ) سوک هنام زاب نآ

 اون شوخ ناشک ندرگ گزان یوم رات زا تسابس نوناق و دراد

 هزوسب بد یب نامشح ةريخ دید رد هگب یشباذع مرک هاگنب یزاس

 دزورفا رب ید ی راسخر زا شتا شباسنحا یمن ًهمطل و

 بات دنم توخد ناشک رس درگ کرات شتوطس دنودپ دوز دنمک

 دنز تفلا شوج تلود یادعا نوخ اب شنوخ مرگ غیت بآ و دروخ

 یعاطمنامج روشنم و دیوج تیدمص هاگرد دوج» 1 یدفلب رس رسذا

 رب تین ناب یهلآ لظ یالو رفچ هبلط تعیرش نامرن تعاطا زا

 یاپ و هزادنا تانک قراغفس رب لاضفا و ناسحا لالظ هک دزارفا ره

 رد ار قئالخ هک دهن تمیزع نآب ی یهاذپ ینیگ گنرا رب تلود

 ةدرپ شلابفا صرک ٌهنطنط همد هان تسرکم و تفطاع فذک

 شلالج نانسآ یاس ههبج و دیاشک فارطآ نارابج شوگ زا تلغغ

 فیاظو مومع دیاسرف فانکا ناشکرس ییناشیپ زا توخل نی

 شامحرم فطاوع مارد و دیوگ زاب ناسدن باع» تاراردا زا شنمرکم

 شنببرت باعس شرابب دیوج تبسن رابات باتفآ ییهخب ضیفب
 بانفآ ربات زا و درگ نایامن یامنو وشن رثه بابرا هادعنع| لاهن

 میرح دریذپ زاینما یوبو گنر لامک له توطن گربلگ شنیاذع
 1 نر هک دوب ملاع تهج شش نانکاس تداعم ٌدبعک شهاگرد

 فرط رب تسمه هدیدنسپ دوخ رب یدرگ هیداب تفع* و يدرون

 هکدشاب روشک تفه ناذطاف تدارا ّهلبت شهاج هاگراب و دنرامگ نآ



( ۳۵۹ ) 

 نادب زابل و تیدوبع یور هدیزگ نالخ تفرافم و ناطوا ترجاهم

 دراد هاثوک تکلمم یساد زا نانمشد یعوعد تسد دنلب لابقاب دنرآ

 جم ورت و درامگ سید زازعا و ترصن رب تمه دنم توصن علاطب و

 یهلآماکحا میظعت و دناد یراگماک و تلود تابجاو زا ار یوبن ییفس

 ةوکشم زا تلود ٌةلعشم دساذش یراپ تخب و تمظع تابجوم زا ار

 ریخسن دزودنا تعیرش قیرط زا فتا ةیامرس و دزورفآ رب ید

 نادانننا اپزا یریگنسد و دناد مدقم ملاع ریخست رب ناگدازآ بولق

 ورد زر لامک و لصن تایرا هحادش یاس دریزار تیراد» باتو
 حالفو زوف ٌگیاصرم حالصو عرو لها تبعو دراد فظوم لاضفا و دوج

 نابز رب شیاعد و دوش میقم نارفاسم رطاخ رد شیلو و درامش

 * رعش # دنک یطو ناجیرغ

 کلم راد,گد شنادب هشاب هک ۶ کلم راوازس قح دنک ار یسک

 تخا و جات وا ریشمشب دزان هک * تخ: و لابتا دبیز روذخب نأب

 غبت هب تلود رادهگن هشاب هک * غیردیب دهد اونآ تلود کبف

 یرررپ نیدراب دین رس رب هک «» یرورس دوب ملسم سکئآرب
 دمر ملاع دابرفب شلدع هک ه سر مدآ ز ار یسک تفالخ

 ریرقن نیا قدص تروص ترم وریذپاد رخافم و مراحم نیا قادصم

 هنبشقن نوچ هک تس ریگملاع ردق کاف ویدخ نابیگ سدقم تاذ

 نٍا غورغب شنلود یامیس تداعس ًةرپچ ریدقت ناخ ران رد اضف

 ردق زارط توسک و دوب هنخورفا رب دنمجرا صاع" و فرگش لئاضف

 تساف رب یربگ ملاع و یهانپ نید یالار تعلخ عادبا هاگ راک رد

 تام ددهمز یارب راکزور هنسودپ مرج) هدخود شیاشک روشک عااط



0۳۸ 

 ییزاس گنربنب شدنلب لابتا مد ره رارغیب وا ییراب تخا و تمشح

 تشگنا رسب شدنم زوریف علاط ًهظحا رهو دومنیم یشقن قیفوت

 شورسو دادیم هدزم ونب زور ره شنخ ریشب دوشکیم ؟دقع ددیات

 ییدابم رد مه هعلانج دانسرف يثراشب هژانب ۳ ِ

 لاهنون تواعم نانسد ارس رک ی یفرآ ملا و

 ينارما مئاسن دوب لالجو هاجرابیوج ةنمر ون شردق زارفرس ورم و
 مئامشو دیزوبم اکذ و تنطف بابرا رطاخ هاگشیپ رب شنالامک یشلگ زا

 هیمریم نادنوه زیث کاردا ماشمب شلئاضف ناتمرابب زا ینابراهج

 رهوج و دوب نشور باتنآ یوچ شرثچ یاس زا یزورف نامج غورف

 روهظ تحاس رب هلعش زاررش دننام شخبت رهوج زا یزوس سمشد

 لوادح زا روعش و اد کلم ناددب دبصز دومن یم یرگنا وترپ

 طابنتم| و یدنم تخ لئالد جارذلس| شا همبج طوطخ میوقت

 لاخ طاقن زا توداعس لسر زومر ناقفاو و دن درگدم یدنلدرس تاجرد

 رد زا یرورم ر تزع رسفا نداد تمایز دندز يم یوگش و لواغت حول

 تفالخ گنوارب اهن اپ و تشگیم |دیوه شیام نامعآ فرات

 ربشاب هچاب رم شنمه دزیم هک » ریش ٌةدول] زونه يدوب شبل

۹ 



۱ 
3 

([ ۰۳ ۲ 

 شراکش لوا دوب کلم لازغ » شرادانن) دیص رریچخ ابوچ

 دوز دوش یم ملاع هاشخهاش هک ه دوب نابع شلابفا و تخارف ز

 بابس| ریدقت رانسا نازادرپ راک هک ماجرف تداعس ماکنه ي نبرد هکدآ ات

 ةذخام ه اما لامک هجو رب ریگ م !ع هاشداپ نا ااجناح و تفالخ

 و تلدعم رفب طونم ناینابج روم) تعاصم و ناهج لاح حلص
 دده روشک نانکام اصوصخ ملاع قلخ و دندوب هدیه وا ییثاورذامرف

 نایعدم ییازفا شروش و تکلمم ییذابم لالنخا ربانب دنچکب هک

 دزلوب سعم و تابلغت ضشوخفهو و نذف و تداوح دروس تذطلم

 تبهوم سال ۳ هنشگ وا تا و یرورم 2 راوازس

 ترصن علطم زا ۳ تصمظع يارپپ تداعس ۳ و ق و

 هدرسفا ناهج و درتسگ قاد] ٌهصرع رب یزورفا نابج وترپ یزوریف و

 يمرخ نانمرابب شناود راکزور هراب رگید ار :دروخ مهرب ملاع و

 راوکا و راودا رد ینامسآ دوعم هک ینامژ درک يمغيب نانمراکن و

 ناسانش تو هک ینثو و دیمر دندوب نآ لوصو نادرگرس کما

 هاگهولجا دند بیم نآ دورو راظنتا نررف و روهد رد ناکم و نوک قاسم

 : دننسجبم مچاا و گالنا شدرگ ژا ناینیمز ک يدارم دبمارخ روهظط

 نیمز رب هدید نآ یافمت رد نابولع هکیدصقم و تمویپ لوصع#

 عمال تبا ضیف ینعاس رد درب یئاور يااو ةباپب دندوب هنخود

 دوب روهظ و نوطب تاکرب عماجو روهش و نیفس تافوا ةدیز هک رونلا
 لاس ناضمر کرابم :اممراهچ و تسیب هبنشکپ هدنخرف زور ینعب
 یبلا هام ۵ درخ مجأپ و تسدب قباطم یرجه هن و تمسصش و رازه

 عب



( ۳ ) 

 یهاشکلم کی و هانشه و ه.هناپ هنس يلالجهام دادرخ مآفه و تس بو

 مجبور یدرج دزب تشهو تسیب و رازه هنس یمیدق هامرذآ مشش ۲

 زارط دبا رمع هک یردنکم) دانغه و دصبث ورازه هنس یحمژر هام نازیرخ

 يرمق لاس کی و لهچ و زرر هدزیس و هام تفه و يسمش لام لبچب
 تفهر یزهگ تشه یاضقفا زا دعب دوب هدیسر ژور هد و ها هد و

 نافاخ دشاب یسوج ٌهقبفد هدزناپ و تعام هس هک روکذم زور زا لپ

 راث] تسارک میپید زورپ لدع ریگملاع هاشذهش رهنا هم ریره رپچس

 1 اسان هود شن نام تسولق نیم نا

 بیژ ماشنحا و تیبا نیذآب هک مان و صاخ نونم لبچ ناشن

 اعثارد دنودپ تفارش ی و دنمجرا ٌةفیطل يا عوقو هنفایشیارآ و

 تمظعر دوکشو یبلآ رفاب و دندومن لابقا شمارخ دوب هدش ررقم

 لالقثسا و تمظع ریرس ر لالح و تمشح گنررا رب یهاشنهش

 ۰ رعش » هفلومل دندوصرف لالجا یولج

 یهللا لظ راونا باث ناهج * یهشنهاش تخ! قرشم زا فش

 دش هزات ناج زاب ار کلم نت + دش هزات ناهجون هشنهاش ژ

 دیمر یباتنآ ٌهبلک رب * هبمد :تلود سیب ار دزه بش

 نازورف یاهرهوگ و بات بشرهاوج زا هک اسآ رپپم عصرم رپره

 دوخ یوزراب دوب هنشگ مشچ ت همه تلوت سولج نیا راظنتا رد

 تداعم ٌهغبِطل یا دصرثب یرمع هک اسرف رهم نبرز رثچ و دش زئاف

 عماوص نانکام مدزآ رد دیسر شیوخ یانمنب دوب :داتسیا اپ کیب

 فکراترب هدناوخ يزررهب و يخرف تانیب تای صدق حاولا زا ترربج
 تداعس ژرح توکلم عماجم ناسدقمو دندیسد شبیز رضا



(۳۵۳۳ 

 هننمب شردق یورینرپ يرزابب هفشون لابقا روشنم قرورب يراگم# و

 نودرگرمج# رب دنپس هاوخدب تخب بکوک زا ار هنزگ عند نایسدق

 رهب رهوگ صاد ساد کانا نئازخ رهاوج زا نایولع و دننخوم
 و دنداد ينارماكت راشب هدرک ینامداش نارثخا و رهدم دننخو دذ| راثن

 » رعش  دنداشک رب نابز هنارت نیاب هنشگوگ تینبت نامز رد نیمز

 ژارط رهوگ وتز تفالخ جات م زارنرم یبش گنرواوتز

 یئوت  یبلآ دیشروخ بام « یئوئ یهاش تروص نیثآ

 ناوخ! تلود ةبطخ نونک وزیخ * نابج رخسوج هش ارث غیبت

 نژ دیشروخ رز رب دوخ مع « نژ دیشمج رم رب یهش سوک
 شیوخ یيارغطب لابثا همان « شیوخ یااو تمه زا هد بیز

 درک گاذا ًورذ گنه] ینامداش ریفف ریفص و یداش سوک ویرغ

 نابدورگرکذ شورخ اب ان و تیعت ٌهمزمز روشو اعد تگنابلگ لغلغ و

 تفرگ رد دهان تئاط سرخ رد نارگاینخ زارآ ٌهلعش تخد*[ میب

 روبنطیاوف رب یتسسگب ار سیجرب ربص رات نایرطم زام بارضم و

 کوک هدرپ کی رد هرهژ گنچ زارأب یونغرا و یان ٌةمغن و یوناق و

 ییبوگ یاپ و یناشنا تسد لوصا رب کال ییقوش تاکرح و دش

 و رعش ه قاغف) طاشن لها

 اون لبلب مزب یشلگ نآ رد » ارس نانسد نازاس همغن هدش

 هنشا درگز هددباوخ بتمخا کر هک هنش| درب جوا نانح زآ دورس

 باش و خییش وب !دومدپ ةمعن ییم * بابر یاهساک سیب یاهودک

 رهچ یيرپ ناذبعل و تسود ًةولجنابوخ وچ+# یولع ن هجا نافکام

 ر جرچ شاورغ زا ياردپ برط هاچ» ترگش نا ياهامنب



) ۳94 ( 

 ةشوگ زا هنسویپ هک یکلف رانما نادهاش و دندرو] رب رپه» رظانم

 لفعم نیئآ خرف نآ ةراظنب زور دع رد هندومن یم ور بش رداچ

 يراگمنمویورجک لدمب راکزور دننشگ رگ هولج گالفا ماب رب ژورذا لد

 یرادرب نامرف و یگدنب طخ رب رس هسب نایم رب یرانمدخ رمک

 نابرقم اب هتشاذگرم رب شنروک تسد ناشکبک زا نامس] و داپن

 رتچ دانسیا شرب شود دلگراب لاو نارد هاج یلاع نانبثول و تلود

 رب تخت و درتسگ یهلا یاس رس رب هیاس هک دیدرگ ماع یزارفرسب

 تلود و نلد درک هبکت ورب ماح ناهج و راثو هوک هک هیلاب ینشپوخ

 شوغآ مه ینعم ر تروص و هننفگاهنینهث ار رگیدعب هنر ب مهاب

 هقرفت زور و هبمد رعع ار هننن ماش دننفر ادم زا یثود رابغ هنشک

 ینارماک یابق نارددو ثدرگ رس زا یناوج یاوه ناهج دیمررسپ

 لابقا و تلود ٌةبطخ و دش هزات لالج و تمشح یبئآ درک رب رد

 لفع# نارد ناشن تغالب شنم ی بیطخ دید رگ اهزا ۳ هزلب

 دزوبپ ناسا هیابپ تمارکربثمرب دنلپ ثمخ: یعدرس یادبناش یلاع

 یادر تعنفر زا هدمآرب دوب تزع رپچ» جارعم و فرش ماب ملس هک

 نابزمه یدف رثاظح نایارس هدطخ اب و تذرگ شردرب ناشکهک

 راگدیرفآ ساپس زا دعب هدرک اشنا غیلب ٌهبطخ و دش شوغآ مه و

 مان بئانم و خیذادم رب ناکم و نوک هاج#ا ٌهطماو دورد و ناهح

 عیمارگ ءامسا و يماح باقلا رکذ و نویامه نامدود نیا یاروآ

 هعانج و داد تشغالب داد هنخادرپ نورقم دبا نادناخ نیا نارادجات

 زا کیره ماقم الو مان تس یبرق ضیف ثنطلم سیا نیئآ و ممر

 تخاس یم یراج نابزرب هکترضح نآ مارک دادج) و ماظع یابآ زا



۳۳ 

 تیز نامج ناکیادخ دنمجرا مان رهوگب از نابز نوج و تخارذ| یم

 اعدرکذب ناهدر دیشخب تداعس ٌةياریپ ناکم) تگنروا تفه شخ)

 دونادرگ سیگار طع هلن ناهد نوج نیدو تلود هاشداپ یانث رشن و

 راکژرر نایوجمان راخافا و فرش توس هکراگن رژ یفعلخ هیام نارگب

 دقنب شدبما یسادو ببج و دیشوپ ژاینما فیرشت وب دناوت

 نید ناذاخ یللاو مان رب رز و میس یاپقبط نادنچ دش :دوم|وصقم

 یاس ناههآ گرات رب رهوگ و رد یابناوخ ردق نآ و دندرک ران رورپ

 هدنخرف مزب نآ ییندج راثن زا هک هندناشفا رب زور نیلاق*ور اگیدخ

 تسشگ رد زیر بل زا داشک تسد و دشرپ صلج# لها خارف ٌةسدک

 میلست فثوم رد برق لفعم ناکنفای راب و تزع طاسب یاهدانسیا

 تذیقع یافص زا و دندان صالخا کرات رب بد تسد ثبدوبع

 ٌةفیاخ یاقب یاعدب نابزهنسب یهاوخاوهو یگدزبهب لدربمهض قدص و

 یوررب یبل [ماع تهحر باوبا نوجیهاشداپماعناسنازخدنداشک امر

 یاهفیرشت و گنر اگنر یاه تعلخزا و تناب شیاشک نایناپج

 ناگشیپ تمدخ تدربذپ شیارآ ناوج و ریپ یانهت تماف نوگانوگ

 یاهدائسیا شودرپ *دروآ شدرگب «چکرا یابلابپ تلود معنا

 رپ کشم نبساپ نابیرگ و هچل بیج نوچ ار ترشع مزب نآ

 فزب و درخ هدرک شخا ناپ یاهناوخ و دننخاس ی دگ | رطع و

 ربنع ۳ دود دنتخاون طاشن و برط گبب ار طاسبن) لفعم نو

 میمش و تشوه ور اوه یور رب دوم ربذع یر دکشم یابفاز دوع و

 زرر نامه رد داد ربخ نایناحرر مزب زا ار ناینامج غعامد ربذع و رطع



۳1 6 

 ةرهچ باذر کلام هاشداپ نآ تلرد ةسب بان یاهرز زوزنا ملاع

 وا یللو مان رش زا نلک ناگداز و تفرگ جاور ضد «نسارآ لوبق رویزب

 ناراد ءزرچنگ هندرگ تاهابص یعوعد ابرد نامدود نارهوگ کاپ اب

 ؟ننکاس ولمم بات بش رثخا زا کالذ) یاهقدط یناس۲

 یاهج یار نامرف تسنطاس ةعسب ات هندیناسر لابقا برضلا رادب

 دیشروخ شغیب یلطرپپس نئازخ ناسراح و دریگ تدیز و بیژ

 مان روبزب ات" دندرو] لالج و تزع هاگ رایعب هنخادگ هراب رگید ار

 « رعش ۶ هفلومل دربذپ لساک رایع نامز ویدخ نویامه

 را را ور دهه ور
 ریگ ملاع را ٌهعس زا رز دیدرگ » دانناخرچرو هلغلغ و ٌةبطخزا

 هدبور و ينرشا يرر کی سلم ترضح یلعا تنطلم دبع رد یوچ

 نییدهم نیدشار یافلخ ییماس ییماماب هدشاح و هبیط ملکی

 ییمارگ باقلا و يمان مانب رگید یرر و نیعمجا مییلع ءللا ناوضر

 عیمج رد هک ار 3[ تعبرش قفوم هاشذهش دوب نیزم ترضح 1

 نیدزازع) تمیاعر و نیبمعرش رانی افنتا ییب قحرظن روظنمروما
 نیعمجا 1 یلع و هبلع همالس و هللا ةاولص ییلسرملا مناخ ترضح

 مارثحا و مظعت رد یرهگ ااد و یشنم تداعس زا هراومه و تس

 تلم دعاوقب.ءارزا و تناها مزلنئسم هک یرسا هدیشوک مالسا و عرش

 دیمر دوی نامس]ر یمض و دنهشوه رطاخ# دنرادیمنزئاج دشاب اضیب

 لوسرف هتسد ژور بش هک ریذاند و مهارد رب هدبط ٌهملک شقن هک

 , دسریس نآب راثآ تلالض رافک فک ثول و هدرگیم مان فئاوط



( ۶ ۳۸۷:) 
 ار هدیور و ينرشا یدر کی هک دندوسرف ررقم یبلا قیفوت یاغماا و

 « تدب# » هک ریذپ لد تبب نیا شقفپ

 ریگملاع بیز گنرو) هاش * ریذمردب وج ناهح رد دز هکس

 و بیز نویامه سولج ءذم و هدلب برض شراب ار رگید يور و

 نیدلا یع*رفظملا وبا یارغ یارغطب لابقا روشنم و دیشخ! تیز
 نیزم یزاغ هاشداب ریگ ملاع رداپب ببژ گنروا دمع*

 ناشذ دراطع زادرپ سخح ناریبد هک دش نامرف و هیدرک یلعم و

 زارط تنمیم سولج یا زدم رب لمیشم ناونع تدالح ریشانم

 هتشاکن تاجاوص ماکح و ارما و فارطا ناشک هم و نارادرمب

 هسورح» کلامم دودح و فاذکاب یپ هنسجخ ناعرسم بوعصم

 نایناپجب ناسحا و تلدعم هیون و ناما رد س) تراشب و دننسرف

 لفعم نآ رد یناب ناهج گنروا یازفا هیاپ هصقلا دنناسر

 غ ررف هدومن لااجا سولج عصرم ربرم رب یزپگ تفه ات يناورصخ

 فرش سدن یوکشب اجتازا و دندوب ینارماک و تلود مزب يازنا

 هندخورفارب یبللا لظ راوناب تزع 8دکمرح نآ تحاس هدیشخبمودق

 نابسدق مزب ژورفا رون یسلجم ویامه زیف تداعس نانسدش نارد و

 تابجاح" هنناب بدئرت نایناحور عمجم رادومن یلفعم سدقم و

 نا درگرب راو هناورپ تنطلم رانس) تاردخم و تمشح قدارم

 فثاظو و هندم] عمج یناتس ينيگر تدلخ یمچل) عمش

 ؟دیزگرب رآ راثن یارب :دررآ ياجب يداب کرابم و تینپت
 یاد و دننخبم[ رب ناج رهوگ اب رژ و مدس یقبط قبط یبلا



۳۳۸ 

 مظعم نامگیپ زا گلی ره هداشک لاضنا و اطع تمد لاون ابرد

 صاصنخا و تزعمیرحنایگدرپ وصاخ هاگراب نارادسرپ و مرکم ناوناب و

 هلمج ناژا دندومرف شزاون هیلاع بهزوم و هیماس تاماعناب |ر

 ما اشنحا و تیبا باقن نیزگ هدرپ مارفثحا و تزع مرح ییشن دنسمپ

 ٌهلمک هنمشوه هلفاع لئامش یسدق کلام لئاصخ یکلم کلم

 ر هاج یشلگ ٌهحود لابق) و تمظع ضایر علف دنودپ تداعس

 تنارش یمایمب هک شیوخ ةریشمه یمارگ مگیب یار شور لااج

 هدیدنشپ راوطا مراکم و هدیزگ قالخا ساعمو تافص تمارک و تا3

 تصدخ: تدارا و ینهج کی خوسر و تددقع و صالخا قدص و

 تکرب دوجوب تلود یوکشم یاسر و تک ی نامزٌفیلخ و ناهح ویدخ

 تسحرم هدپرر یک مه تس یریزم باقر سدقذ کلم 11 دوم]

 الثعاو تمظع قدت شخترون الع و زع چ دوه یا رآ هدرپ ة4 و دندرک

 راد تفارش نادناخ تاسدقم ٌووحا تفالخ نامدود تامرکم دی

 يدنلبرس و تداعس رین ٌةعمل یدنم شوهو ضناد تحام راون
 کا رابچ مگیب اسنل بیز تمظع باقن وردخم نزع دنسم بیز

 تاود نخل هببط ةرمذ ینارمک و تمشح رعب ةرخاف ؟ردب و هبپرر

 . اسذلا تذیز تفع ناهلبط زارط ثببا قدارس تیز ینابناپج و

 تداعس ٌهبصاْن ورغ یرورم و تلود ٌوبصاب ٌةرقب و هبیرر کل رد مگیب

 کی مگیب اسنلاردب تلالج ناممآ ردب تعفز یامس ةرهز يرترب و

 ناتسبش يازنا رون تزع رانسا ُهبوجح** ر هیپرر رازه تصش و کا

 هاجفپ و كل کب مگیب اسنلا ً؟دبز تامرکم هبخل تارعاط ةدبز تمبا
3 ۹ ۰ ۹ ِِ- 1 

 کل کلر تمصع یدارس نانیزگ هدرپ زا رگید یدنچ و هدبور رازه



[ ۳۹۹ ) 

 راودا زا لابقا یلرم مرح نوچ و دندومرف ماعنا هدبور رازه !۵ و
 دک تملودب اجسازا تفای تنمیم غورف نامز ویدخ لللج و تکو#

 و دندیدرگ تداعس یارآ ربرس هدنگن) مودق وئرپ هذاخ لسغ صاخ

 نمچنا ماع و صاخ ساجم روئمدب زین مارتحا رپپ» لفعم نار۵

 ٌهساکذه و دش هزات ینارساک و یشخب ماک نیئآ هتفگ هنسارآ طاشن

 ضیف ژا و تفر بذپ يمرگ هراب گید یارهپ نابج و ينارآ ترشع

 نددلاب بصاخم و بارم لخت يماشداب تمرکم و ثیانع باع»*

 لامآ ييلع تا ٌهغِیلخ ناسحا و دوح ییتسند هاب مدسذ زا و تدرگ

 رادسان راکماک یاهداز هاشداب زا کیره و دابن زاغآ ینفگش یناما و

 بهاومب هفخاس شزاون و هجوت راظنا دروم ار رابتخ# روصنم دیوم

 ندبم یارب ءلمج نازا دندیشخ صاصنخا زع ایلع محارم و یمظع

 لکمالاو راد ماذ داز هاشداب تفالخلاهن ةواب نیزگتنطلس هحود هبعش

 مهرپ هددور کلود دن دو نکدرد هک ظعم دمع* میش هدنخرف ردق یلاع

 رابیوج لابن هزاث یدنمجرا و تزع ٌهقيدح لگون و دندانسوف ماعذ)

 ر مظعا نوع ماوت نداعمس راکماک و داز ه اشاد یدناب رم و اتم شح

 هصاخ لود و اپ نارگ عصرس ریشمش تمحرم و هر کا ود ماعداپ

 یالاو بصنم هب راوس رازه کی 0 تب رز لج و هرقذ قارپ اد

 یرادمان و تدطاس ., يردعلا در و و 0۳۹ ود زاوس راز ۳ ج# يرازه 1

 ار ردکا دمع# راک او از هاش داپ يراي تسخ: و تیبا ردصلا 1

 دنیبه# و نندخامس تشطاء لوم اهمشم +دپرر يل) یلب م اعزاب

۴۷ 
9 
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 ناراد هچح و نارادرم و رادقم یلاع نانیئون و رادمان یارما زا مادک

 یگنسباش و هدتر ردقب تفالخ ناتس یاهدنب رثاس و ترصذ دوفج

 مهر هناکادج لبصفت لیبس رپ هک نایاش تایاذع و نایامن یطاوء

 ادا و ایلص ةرمزب و تاب روهظ تمس دش دهاوخ نانپ کد دز

 هجا نآ نایارم ثورس و طاشنو برط بابزا و ارمشو ناجفم غم و
 ِكت ك

 نآ هلمچلاب دش تمحرم هیامنارگ تالص و هَقئال تاماعنا طاسبنا

 لد و ینیگنر لامک رد اردپ تداعس لفع- و اشک لد سلج*

 یماک داش و رورد و تج#؛ و تمظع و هوکش و تشیزو بیژ و یبیرف

 هاکراب نا رد رگ رد ات يهاشفداش ترضح و دیسررسب روضح و

 و فطاب هنشگ ژورفا مزب و ار ریرش لادتا از سس یو هراکن 9 الح

 رودصت یلعم ورا و دنداد یملاع یافمت داد ششخ# و اطع و شزاون

 مهد 3 نیاز بدترد دمی نیذآ تداعس یشح نیا هک تی

 ات دشاب لصنم یا دیع ؟دنخرف مدقمپ هدوب دنمم ها يد

 .راگزر و راگژور تلود مایا ۹1 ماجرف هتسح ت ث ادوا یر دا ضرء رد

 نبربد یاهوزرآ هدمآ راذکرد لد ماک ار نابناپج تم مایا تلود

 هاش الرم ر ندرف تمدهدم سولح نیا خیرات دماج| لوصع ناپح

 اب هوکش یب اراد و دوب فورعم درجت و رقف تمسپ هک یهشخدب

 رهوگ ن دآ و هزگ قعل لظ تمشاد میظع لاوتدعا و تدارا هطباو

 ه یعابر * هو هاش مظن

 تفگش ددشروخ لک نوح م لد یع#

 تدز ر لطار راب ۳ شقح نما



۱۳۳۸ ) 

 تفگ قح ار نیا قعلا تفگ قعلا لظ

 ؛) ی هذفگ ( میل تفه کلم :اشداب ) یاءا ريرس ٌیاپ یالضف زا یکی و

 ام و هننای / ناهاشداپ جات و گنروا بیز ناچلس ر هنعن زا یرگیدو

 یب۶ شورسیاقلاب يا قم یسلج*یقندمع# لصم یفلخ »)لا زیرع

 توکشمراونا زا / نور ٌکدطء یر عفو خیران يم ين دو م ماهلا لادما و

 ( اب نم ۸ هیت وب ۳. کلا نآ )مک هدیمن سابلقا یو

 نازا مذرص صخب اب لو ییحم نایبب اریپ تراشب ٌهفیطل نیا دررو قعا

 نییاحپ و ينامسآ تلود نیا ربن عولط هک دیامذبم حاصفا

 روشک و تهظع گنروا رب ينابنابج و تفااخ رسفا هدنبیز نیا

 ی تاقددود مدار 5 و یرامس تادبیات یسایمب ینانس

 یوزب) ةدیزگرب یا یالبذسا و هبلغ بتارم زا هچن] و تس

 لاصب»..) و عند و یدمرس تادطلس نا یالثعا و تمعفر جرادم و

 تصرف یرد لأم رفظ دونح یژرربف و ترصذ و لاکس دب . یادعا

 سم ۰ ۰ ۰

 ۳ هل مک نرو دص نوح ۷م | زور هحذمب "لول نادم و لدنا

 هلام ال هومن نآ روهظ یاضن) یلزی مل ٌهلماش تمکح و

 هشادد یوج و تس هدوب نورقم نوع: هدزیا یاضر فلارشپ

 قح هاشداب نیا ییراکماک و تلود تاکرب م یراداید راژ | ایم هک

 زد ژورمآ ررطم عرش و ضرب تلم ماکحا رورپ تمعیرش لناسپ

 روئسم دهاش و تسیثاور و 0 بایماک روشک تشفه و تببح شش

 لاجمناذبزگ لطاب یالینسا و نالطب ٌهبلغ زا هک تیناقح و تبقح

 هددگد| رپ خر زا افخ باقن درس تداعس دهع برد تشادن روهظ

 ژا ن ۳ شذلو ۵ تیامح دادی درد اتم یلامن دوخ ًولح مرگوس



( ۳۷۲ ) 
 یعم مادقا يوپ اکنب و لابلا غراف لالض ر کرش ترش شکاشک

 هک دیما تس لاوز و وحم لامیاپ تعدب مودر و رفک راذآ شنمه و

 ملاع دیژزوخ و رارف یاج روم گنر اذیم گنروآ رب ار رینم ردب ات

 رتچ و یهاشنهاش ربرس دشاب رگنرز رثچ و عمرم تخت رب ار ریگ
 ددشروخ و هیاپ کاخ یبلا فاطلا درورپ تسد نیزا يهاذپ ینیگ

 ۰ داب هراس

 تنمیم سولج علاطم تداعس ملاط هچیآ و

 سرف ناسانش رتخا ریطب نریرق سونام

 ه۶اومل

 زاد ۳ ۸ بکوک * هاگتسد درخ زوم| دصر یا

 ندبب ی | علطم * سیب هب یهاش ؟ددخرف علاط

 تددب نداعس س نک زاب ه دنمجرا ها نیرب هدید

 نیا دوعحم سولح یناع»۲ هدیات و یلزا ریدقت ياصنقمب نوه

 نمیا و تاقوا دعسا رد ينانس روشک و تدالخ گنروا يازنا هیاپ

 یوامم و یضرا اب ییواح و يملار ینوکتاکرب عماد < تاعاس

 دنب دصر هگ رگن قثاقح عیفس هنکن هماخ مرجا هداتما قفث) دوب

 ٌةحاز تس یناد هنکن رارس) لوادج بای هقیقد و یناعم نانتس"

 دزاسیم مودرم و تبث لابتا ٌهفبع* یرد نویامه سولج نآ علاط

 ایازم همه باعیتسا و تاکث و قئاقد عبمج یافیتسا هک اجساژ) و

 حرش یروربذ زا رتارف نامسآ تفه همان تداعس نیا صئاصخ و

 یءونب نآماکح) فثارش وزومر فلاطل زا یضعب ندببنب تمنادپ و



۱ ۲ ۳۳۵ 

 بابرا اث دزادرپ یم دنا هدومن جارخلس سرف نامانش رتخ| هک

 راظنا زا يخرب ر کالا و مجا| ناجلس قئافد و کردا و شناد "

 نآب زارط تذمیم هجا یا هک ینامس| تاکرب راذآ و یولع تاداعس ۱

 ةدومن رومظ ًولج رظان قئاقح رطاخ رب تم زانمم و صوصخ*

 نیا بانفآ تاجرد عاغترا قمهت و رکف یامیپ تقیقح بالرطماب

 ةحواو تاداعس میوقت لودج نیزار تفرگ دنناوث ساسا یلزا تاود

 راونا طابنتسا و یزورهب و يخرف ماکحا جارخنلس) تادارم ماقرا
 « درک دنناوت دنوجچ دبا تطله یا ییژورف ناهج ر یئارا مااع

 ةناک هدزاود تویب رکارم حرش

 تس . دسآ ج رب لوا هناخ

 باک رد و تس ملاع شخ- هدطع و مظعا ردن تسدد ۸5

 دح هک تس جرب نیز منقه ٌهحرد هداخ نیا زکرم اتحمن دما

 تشه و دراطع رپب هد و تس هرهژ ةهبرشع اذثا و لحز هحو و هرهز

 ٌةئْدم برو تس هرهز ناجرذاو صمش ناجیرد و هرهژ ربب

 موس و باتنآ هناخ یبرب یلوئسم و لحز تکرشب تس باثفآ

 » دنا هنفرگ تلود تابث و ماود لبلد علاط دنو رد گالتلا موج

 اکح | نایب

 یگندارآ و ثرثک و یناریپ نارج و تفاخ روما ماظنذا و یئارر



( ۳۷۳ ) 

 :هدلغ و ملاع لها یابلد رد تالالح و ثمدالع و مشح و لبخ

 عوقوو - ادعا ییژور هردتو یراسنوگن و افو کراعم رد یزوریف و

 رظنب تس هذاخ بحاص هک باتفأپ را لاصتا و هناخ برد یرناضم

 صالخا قدص و ثهشح یاقب و کلم تابثرب تس لیلد لوبت

 یایفصا یینهج کی و تدبقع جوهر و تلرد یابلوا ییگنرگی و

 نامزالم رودو و شیدنا ریخ راهداج یاهدنب ترذک و تدطاح

 یصایمب لامک و تداعس بادسا ییذرزدا زور و شیکافو هاوخ تلود

 تخراهب ضیف زا لالج و هاح لاهن یامن و وشذ و لاعنم دزیا هدیات

 باثذآ یا 2 علاط هکنا یناهمآ نادددات عئادب نر لابتا و

 نیولع نارف رشاع قفاوم ينابنامجو يريگ ملاع جوا بات ناهج

 نامگ طموا نارق از نارق یریآ تانارق لدا و هدش عقاو سوت جرب رد

 لوا نیا و هدش نارف تبون هدزاود یبآ ةثلثم رد هج دنا :درک

 رد روکذم نارق و هدومن لاقنا یشتآب یبآ ٌهثاْدم زا هک تمدنارق

 فئارش زا ر- دوشیم عفاو ابیرغت لاس میل و لح و ثسیر۵ تادحت

 ندمژ و نامز ویدخ یریرف تداعس تدالو علاط هکنآ هبیرغ تاثافتا

 لیلد ود عیدب قافتا ود ره يا و تس قفاوس نارق نیا علاط اب

 ۱ ادخ تلود یا یو اپ هکنیرب تس قداص ههاش و۵ و يوت

 الع وژع بمئارم رد دابذب تمارف تنطلس یا دنمجرا هیتر و داد

 یبقناخ یامن تشگناو سیری مشچ مه الثعا و تعفر ج رادم و

 اتلوص و ینانسنابج ةزارآ و .تلود و یریگ ملاع تیص و ددرگ

 دیرب و لامش و ایص کبپرب راطقا و فارطاب راشننا رد ترضح سیا
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 دیامیپ یزوربف و ترصن ماکب نارود صرع شریگ قد[ تعمیزع

۱۳۷۵۰۸ ) 

 هذمس و دیآ ریست و فرصت ًهطبعب :ناهجح مذلاقا و کلامس

 رب دابقنا و تعاطارس فاذکا ناشنم توخل و تارطا ناشک رم و

 رادمان ناهدنامرف و راکزور ندناوخ و دنبن شفاطم ییطالس هاگرد

 شیالو نایلاو فرصاب اهاد روشک هدوج#ب هن شنعپانم ٌهقِبر زا ناثوگ

 سید مالعا یالعاب ترضعتآ یتفای قدنوترب تس لیلد و دنهد

 هدلع همالس و هللا تولص ي ییلسرملا دادم ترضح 3 سه یایحا و ندذم

 و ينابنامج و تنطلس دعاوق عادب) و يريعمجا هباع*) و 1 یلع و

 یابلخد و هعیدب تافرصتو ینانس روشکو تفالخ :یبناوق عارنخ|

 رگن و بثاث یهذب هدیدنسپ موسر و طباوض عضو و باب ره رد اچ

 ناپج ناکرزب و دنبوگ زاب نآ زا راگزور رد جد پلاس هک |ر؛پ باوص

 « دنزاس لوخ ٌهلماعم روئسد ار نآ نارود نارادرس و

 یس هلرنس جرب مدد هناخ

 ٌةجرد هناخ یا زکرمو تس را فرش و هراطع ٌةناخ هک ۰

 رب هد و خرم هدرشع اددا و صمش هجو و دراطع دح هک تس مشش

 تس یرتشم ناجرذآ و دراطع ناجبرذ ورمقرپب تفه و لحز

 هدیضم ةجرد نیا و خرس ی تس هرهز هذلدم بر و

 مهدزاب رد تس عنار هک دراطع هناخ ییرب يلونئسم و تس رکذم و

 ماکحا نایب
 و دود ترذل و «ماع یا دخح ییداب| رپ شک ی تسلالد هناخ نیا

«ِ 



 ۱ الف

 زا سئافن و فعث ندمآ مهارن و رثاخذ ر زونک عامنجا و رهاوج

 راطقا و فارطا زا نایامن یاهشکثیپ و جارخ لاوما ندیمر و راید ره
 قسنو طبض و هبئاص ربب)دئ ببسب تکلمم لوصع* هایدزا و

 یهامشوه ر یمبف هلماعم یور زا تشطام چ راخ* ر لخادم

 صالخ) ياهدنب و نبرف دبا تاود يیابلرا هکن| رب تس لدالد و

 یاهرک هنشگ هدیدنسپ تاددرت و هنسیاش تاسدخ ردصم نی

 دسر روهظب ,ناشیا تمه ییعاسمب گرنم تامرم و گرزب
 و یار و یناد راک نسعب لعشم یاهدقع و رومآ تالضعم و

 قدصب هراومه و دریذپ شیاشک تبوط سصالخا هورگ نآ تیور

 لومشم يراوسناج و تدیقع یسح و يراذگ تسدخ و تدارا

 هک لاعسلا مس نثوب و هژشاب هناهاشداپ تاپجود روظنم و تایاذع

 نداعح و تو لامک زا مصفم ينا بحاص اب تس لام لیاد

 شبحاص ندوبو نازدم جرب رد لاملا مس عونز و تص لاسم ٌهناخ

 و نازخ ترثک لیلد مه هوخ برش ةهناخ رد رشاع دئو رد

 تشکم هاگنسد تعمو و یراپ تخ) و تمشح بابما روفو و رثاخذ

 ۰ تاج هرسدقت رش اوج و یکهیذ یاهرهوگ لوصح و یرا همان و

 ٌهحرد هناخ یا زکرم و تس, لخز فرش و هرهز ةناخ هک

 هدرشع اذْیا و هجو و لحژ دح هک هدش عناو جرب نیزا مراپچ

 تس دراطع ناجرذآ و هرهز ناجارف و ره تفه ورپب هن و یر

 تس ةهرددر تلوم هجرد یا و یرنشم تکرشب لحز هژلثم بر و



۱ ۷۷ ) 
 دح و فرش ببرد عئار تس لحز هناخ نیرب یلوئسم و

 « لوخ یادم رد

 ماکحا ناب

 رب يرورس ر يگرزب و يرتربر هبلغرب دنکیم تمالد هزاخ یریا
 تکالمم نادعدم و تذطاع یادعا رب ندمآ بلاغ و ابرقا و ناوخا

 تدار و یشیدنا ر» لامک و عو9 کلاپم و و فکراعس رد

 تمیابذ ر ناشبوخ و نارهاوخ؛ تبسد ثقذش و یرورپ تفوطع و

 دهد یرور ار تایلاع تایار هک نویامه یاهنضب و اهرفم

 رطاخ لدم و تای ربپدم هاگردد یلاوت و رثوت لدبس رب تایالو

 هدندقب تحابم قرقعت و هدنید لئامم فشکپ رظان توکل

 قسعت و ربدت و یرع و یعرش یایاضف رد لماثر روغ و

 ناروشداد و املع تبع تدعر و يلقت و یلقع تاسدتم رد

 یانی هب رضا :نکیس مزه ؟داج رب تسادتسا و تماقنما و

۰ ۰1 ۰ 

 تس برفع ج رب مراهچ 6د >

 اتم لمح زا لرا :جرد «زاخ نیا زکر* و تس خر

۳۸ 

  هناخ ۳۹1



ٍ ۳/۷۸ ) 
 تفف ر رم رپب ز و ]) تص خیرص هیرشع انئا و هر و دح هک

 تشرشب تم عیرم هثلثم بر و ( خدرم ناجرذآ و ناجارف وری

 لو هناخ نیرب یلوئسم ر تم همدق و تدوم هحرد ندا ورمق

 ماکحا نایب

 يزوربب و تداعسب رومآ بقاوع نارنقا رب دراد تلالد هذاخ نیا

 تکلم یینادابآ و یزررین و یگنصجخ هب ماپم و دصاقم ماننخا و

 لوصعم ینوزنا و تایالو یاماح ربع و تبعر یی رد اش :دوحآ و

 دلخ لزانم و اذب یلاع نکاسهب ثلرد تحاس یعادسارآ و تاصااخ

 دننام سودرف یدتاسب و ساما یلاع تارامع ندنگها حرطو !-آ

 دوم دایدزا لیلد هداخ ییرد سار یدوب و ددلب تمه ییرامعمپ

 لوصح در تیبا و تمشح ج رادم یصتاب یقرا و تاود و اد

 تدوثم و رجا کارداو دصاقم و تادارم یئرر وتاقونوت و تاداعم

 و دحاصم و ریخ عاقب ید دحاب

 سم س ۳ 3 رب مچنب نان

 مچلپ ٌهجرد هذاخ سیا زکرم تس بن فرش و یرفشم هناخ هک

 لحز هبرشع انثا و دراطء هجو و یرنشم دح هک تس جرب نٍدزا

 ناجرذآ رو یرذشم ناجرذ و خیر ربب تفه و درهز ریب هف و

 و هرین هجرد نیا و لحز تکرشب تسبانمآ هثلذم بر و تس رمف
  !اط را فش عناو هک تس یرنشم#هداخ ندرب یلوئسم و تس رک دم

 رخ س کیب + ۷ )
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 ماکحا ناید

 يمرخ لامک و رورح و شبع ماردرب دنکیم تما)د هذاخ نیا

 : تهازت و رظان توکلم رطاخ راپب هشدمه رازلگ ییگنفگش و روضح و

 تنراقم و تطااخمب سا عبط هجوت و رهاظ و نطاب سدقت و

 تاذلب درک لبع و نایور یرپ و نانعلط همب قشعتر قلعت و ناوصن

 لسر سدمآ و هناعرشتم ةرخاف یاپسابلب تبثر و هحابم ٌةءورشم

 یاد تانکا و فررطا کولم زا ایاده و فعت سلافن اب لئامر و

 هعهاس یاهدزء و اریپ ترسم یاهربخ ندیسر و تنطاس ریرس

 راگماک نادنزرف یرادروخ رب و یدذم تداعس و تدالخ باذج# ژورفا

 دایقذا و تمدخ سح و يربذپ نامرف قدفودب رادمان ياهدازماش ۲

 دازن یلاع ةرمز نآ ةراب رد تیبرت راونا روبظ و تقفش راثآ رودم و

 كس یدح گز زد هناخ

 ب ُةجرا هذاخ با زکرم و تس خرم ترش و لحز هناخ هک .,

 ربب هن و هیرشع اذثا و هجو و دراطع دح 5 هدش عذاو چرب نیزا

 برو تس سمش ناج رذآ و لحز ناجارذ و يرتشم رب تفه و

 تس همید و تشوم هدرد یریا و خیره تکرشب تس یهز هذلثم

 تس لاح یون فرش تمدبرد هک تس لحز هداخ نبرب یاوئسم ۲

 ۰ یرنشم سیدساب عقاو

 ماکحا نایب
 یدقم رصنع رد سدتا تاذ ۵6.1 رب دنک یم تاالد «ناخ سیا

 یمدت جازم یهلک رگا ر دشاب ٍتما» و تیناع نیرف تاقوارفکا رد
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 تساترتسا و تم! دوز دهد رر ینارعبا لادتعا میبذم زا ار جازنما

 ۱ رشکا جازمردغت هداسو دبای نارنفتیربخ لامکب ازیننوکتدقاع ودیارگ

 یاهدنب هگدا رب تس لدلد و دشابمکز و هازن هاگ و یکشخ ر یدرمه

 ودس و تنطل» ناتعآر ب راینوه هاکآ رک نامزالم و راذن ناج يردف

 2م رزب یاهرک و فرنس تامدخ ردصم هک دنر] مهارف تفالخ

 ناشیا زا تبیدوبع و یناشف ناجو تیارد و تبافک راث] هنشگ

 تمعلط هدنخرف تاردخ و ابیز رظنم هتسچحخ نا رادسرپ و دسر روهظب

 یسعب هک دنسر مبب تنطلس ةدک مرح و تملود ةدرپ ارس رد امیم هم

 هدنشاب رابنع) و ردق باپماک راونا رم رطاخ یئوج افر تسدخ

 سس ولد 3 رب ۰ هزانع

 منفه مجرد هناخ یا زکرم لاح يف وار تس لحز هناخ ۹1

 هد و خیرم ةبرشع انثا و هرهز هجو و دراطء دح هک تسس چرب نیزا

 هفاام برو تس لحز ناجرذآ و ناعارذ و يرتش» ربپب تف» وری

 میس و تس رگدم و هرین هجرد نیا و یرنشم تکرشب لژ

 و تس هذاخ نبرد اجرلا مه اب تم باتفأب بوسنم هک بیغلا

 « دنا رظان هذاخ یاب بکاوک عیمج

 ماکح) ناب

 نویامه علاط یعدنم ةرپ) رب دنکبم تلاد هداخ نیا

 تلرد ناذهشد رپ ی فای ؛ رغظ و نیدادم و فراعم عبمج رد یزوریف ۲

 بلاطم لوصح ر بداع یسع) اهرفس نارذقا و ني۵ث یادعا و

 جا هدزا و هحانس زا جاهر عبط جاینبا و قوذ رب تس لبلداو برام و
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 * لابفا یوکشم تار دخم

 تسا توح رب ی هناخ

 مشش ٌهحرد هناخ با زکرم و تسهرهز فرش و یرتشم ٌهناخ هک

 ته و باغ [رپب هذ و دراطع هحو و يرنشم دح ٩ تم جرب زا

 1" برم هدلذه برو تم هرهز هیرشع اذثا و یرنشم رپپ

 نار) یلوئسم و تس تذومس و ههدد «ح رد یا و رمق تکرشپ

 * دوخ تیب رذ رشاع دنو رد عقاو تم هرهز هداخ

 ماکحا نایب
 راطخا و کلام رد سدنا تاد هکنآ رب دراد تملاد هداخ نیا

 تیاهح و یدزیا ظفح فذک رد تاداب تا زا لاوها و کراءم و

 تافو ضارما و للع زا ناهزا و تاغوا رشکارد و دوب ی همرم تیانع

 دشاب یکدذم هیسدفاع ۶ تمسعم شلاب راچ رب ه وب يوج دم ضرءا و

 هردنا رابغ زگره و دیاگ یبعصج دوز دهد .یدر ٌهضراع يالك رگا ۰

 کرابم عبط هراومه ر دنیشن هن رظان توکلم رطاخ نی[ رب هورکم ر

 دعا لاوس و هذاپ طاصج:ا و قرذ بادمک و طاشد و تمج# نبرف

 تنطلس یابلوا فرصت داذع لها تذکم و هاج بابسا و هادق) و

 ٌهضبث رد لامک و مامدپ ثترروس تلود و )مو دی] دادذب یدبا

 ۰« دشاب لابدا نابشا نرشا یاهدنب کامت و فرصذ

 تبسم اح ج رب مای هزاخ

 ۱ ۰ اد دا ۰
 مراپج هجرد هناخح پا زکرم افسری بابا فرش و خرم دداخ ۹۹



|) ۳ 

 هرهز رهب هذو هیرشع انثا و متر هحو و يردشم ده هک تمع

 تصس نانف] هثلدم بزاوتبس عرش ناح رذآ و ناجعبرذ و رپپ ته و

 ندرب یلوئسم 9 ملظم ر ثنوم هجرد نیا ر لحز تکرشپ

 » لاح یمث را ر تم خرم هداخ

 ماکحا نایب

 تابث و داقنعا ییکاپو ثم.ذ ییتسرد رب تص یلیلد هناخ يا

 تیابن و یراکزی#رپ و عرو لاهک و نادس رو حالص داجرب تماقنفسا و

 دییات و تادابع و تاعاط یاداب یرفوت یسح و یراددید و یوقت

 یبن و فورعمرما مسارم میدقت و تاداعس و تادوثم زارحاب یتنای

 دلآیلع و هیلع رشبل| ریخ ترضح ٌةرهاط تعیرش ماگح| جاورت ورکذم

 و نید عورف و لوصا زا یهاکآو ربک:۱ کلمل) ءللا تاولص هباعصا و

 تلوپمو تسار یابباوخ ناهبد و نقی و ملع تایصم زا یدلم هرپب

 یبیغ یاهفیطار,مظر ددرگدار تمه داهن شبپ هکیئاممم لوصح

 یر ینابر تار »قاب تاریبدت تقفاوم و ینامس| یاهیوصتم و

 هیاشکناوج مثازع ربارص یاهداراب ننشگمیلمر یار تناژر و رگف

 تس روذ ج رب مهد را

 لوا هجرد هناخ ییازکر«ه و تسرمق فرشو هرهز هناخ هک

 رببهذ و هرهز هیرشء انا و دراطع هجو و هرهز دح هک تس جرب یبزا

 هحرد یا و تسرمت نأ + رذآ و هرهز ناجبرذ و رپب تفه و لحز

 رد ره ورد تکارث و هراز هداخ سیرب یلوئسم و تس همبق و تنوس

 لوبت رظاب لصتم ر لاح يوق



 سی سی لک ی یا

( ۳۳ ) 
 ماکحا نایب

 نذ

 تدءامم ولام] لوصح و تاجاح دمآ رب ریئاریپ نایج و تفصن

 ژورین وکلامم و تایالو رب رقفای فرصت و لابقا ترعاظم وعلاط
 تعباتم و ناشکرس دابقنا و تعاءا و کراعم و نیدایمرد تشک

 یعدذلب و تلود و واح ۳ رب ناشذم توذت یراذگ جاوخ و

 نوج و تبالص تیاهن و توطم لامک و تلدعم و باصنا تیض

 تلاد تس لاح یوق ر دئو رد شیحاص و تباث چرب رشاع تیپ

 دعاوق رارقنسا و تنطلم مارد و كلم تابث رب دنک یم

 ه تهبار توش

 تس ازوج جرب مهدزای هناخ
 مجفب هجرد هناخ نیا زکرم و تسسار فرش و هراطع ةناخ هک

 هن و رمق هبرشع انثا و یرثشم هجو و دراطع دح هک تس چرب نیژآ

 تس باتنآ ناجرذ] و دراطع ناجارذ ورمقرهب تفه و خیر رب

 هربت و رکذم هجرد نیا و یرئشم تکرشب تس لحز هقلنم بر و
 و هدش عفاو هناخ نبرد تس چرب نیا يصحاص هک دراطع و تس

 ه دنا هناخ ییمه رد زین بانثآ و ةداعسلا مهس

 ماکحا نایب
 ریمض جوا رب هک لومام ره شقن هکنآرب دزکیم تلالد هناخ نیا

 رد هک دیما ره دهاش و دیارگ لوصعب بیرقنع دباپ ماسترا سدنم



[ ۳۴) 

 ةرهج ینروص سبردبوخ» بد ودرپ زا دیامن هواح یدق| رطاخ هاگشدپ

 گنرکب و لدکب تددقع يناص نامزالع ثوحو رب تس لیلد و دیاشک

 ناشیا نانای یشدفوت و گکاهرذ یرف اک ]رک یاهدنب ندمآ مهارف و

 تاد مراکمس راهنش) و هلضعم تامهم لح و هبضرم تامدخ میدقزب

 تبعم راهظا و تاهجو راطق رد یمان کین تبص راشتنا و تافص و

 رهپد ناذنع نیاب لئاسر و لمر لاسرا و ناش یذ نیطالس داد و

 * ناشی ندوب یگنرگب و تعبانم ماقم رد هشيمه و ناشن

 تس ناطرم جربد مهدزاود هناخ
 مدفه هحرد هذاخ نیا زکرم تس یرنشم فرش و رمق هداخ هک

 دراطع ربب هن و هیرشع اذث) و هرهژ هجو و خارم دح »کج ربنیزآ تس

 هجزد یا و ثس لحژ ناجرذآ و رمد ناج#رذ ِح لحز ربب تضشهو

 هناخ رد وا و تس رمد هلاخ ییرب ياوئبم و تمم «هف و تنوم

 * لاح يود ر برش

 ۱ ماکحا نایب

 ةچرگا نافلاخم و ناذمشد هکنآرب دنک یم تلاد هناخ ییا

 تدذاع دنزیگنا عازن و فالخ ثرگو دنزیخ رپ تما.۵ و کام یعوء دب

 لیلد و هندرگ لوئقم یضعب و هراوآ یخرب و لوذشم و بوکذم

 لامکلا سبع تان زا لامهیب تاذ ندوب ظوفع* رب تم

 فراعم و لاوه) و راطخا عضاوم رد سدقم رکیپ ررضت مدعو

 کلف نالیف هب داد ادخ تلود نیا. ییگنسار] و لانق و مژر

 ریس هاب بکارم و رظنس یرپ لکیه وبد نانوبه و رکیپ دوک ناوت



۳ ) 

 دو یکلف رارما ناناد زوسر رب رایسب بارد و لویخ و راذنر قرب
 نیرد دعس تارظن هام هچ هکتسین هدیشوپ ينامس] عاضوا ناچلس

 نآ علاطم زا تنمیم و فرشراونا هچ و هدمآ عمج نویامه علاط 1

 یتناجب» تاریدقت و یوامس تادییان سایمب نوچ هدومن یرر ۱

 تصس ییرعم تاسوعت همه صقن زا و یلعم تاداعس عبمج روپزب "

 تاروذع عاغترا و طارش عامجلساب یسولج علاط هک تس ردان و

 گزروا سیا ههنآرب تس لیلد هشاب هنساردپ و هتسارآ ءباذم نیدب

 یوتاب جورع و لاج و :اج جرادم یلعاب یفرت ار لایق روضت
 نبقاوخ و ناش ید نیطالس زا یسک مک هک لامک و تمظعء جراعس ا

 يا راونا ر دیامن یرر دشاب هداد تسود ۳ لذدم ار ناشن نوین

 ریگلاع و بات ناهجریذم رپم وترپ نوچ تاطسب نامسآ تاود

 زور تنطلس یا یانلوا صنب نوکسمس عبر کلامم رثکا هنشگ

 ( ۴ )مت
 # دیا رد نرزفآ

 ملع مایا يادبمزا ددجم میرن ۳
 اشک کی گرا بیزریآ ی

 راپذ و و نارظان و راکزور عاضوا قناقح ناغفاو رب

 نیعنب هنسب زاب هدسوپ عئافو همان زور طبض هچنانچ هک دنامن هدیشوپ

 تس لاعتاثوا و هنصزا ی نددبتیب هدنوک عتاوس ةبساحمو لاسو دارم

 « تسین دعبتسم دیآ رد ( ن ۳۳1

۳۴:۹ 



۳۸۷۲۰۱ ) ۱ 

 . زابنعاب نارود عئاقو رب عالطا ٌةلسلم و ریزگان نیعمیآدبم ریدقذ زا

  طبف تهج هب شیب و شناد مظافم نامظان شنپرفآ روبظ
 هحم

 هنمزا ریدقت زا دعب مدآ يفب لاوحا بتارم ظفح و ملاع راوط) قئاقد

 زا صاخ یئزج هدسودپ تایولع عاضوا و تاکرخ ریداقمب اتاقوا و

 عوتو رب لمتهم و میظع "یلنارش روبظ لماح هک ار نامز ٌةلسلم
 لاوحا طابضتا رادم ة۵اد رارف عناوم تاقوا یادجم :دوب بترگشيرما

 نارب داجبا و یوکت ٌةناخرا# داشک و تسپ 8زادنا و داسف و نوک ةاشن

 نآ ظفح رصع یدامت و دبع لوط ربانب هک یدنچ ره و دنا هدابن

 دیدج یتداعس رب عولط زا ات هقنای ریغت هدعافنآتشادهاکنو هاشررس

 تم هننات نآ رابتعا تحامرب خیسنوترپ بیرغ هدعلاس تروص روبظو

 ٌهزداح حوذس و ریطخ یرسا عوقو ةهدخاد رپ هبذع ثام 17 نروجدب

 ةراومه ملاع هاجب ودب زا و دنا هنخاس یدجم خیرات یاشنم عیدب

 ييويند و يفبد تالماعم ماکحا یأنب هک هدوب يخترات از مما فثاوط

 طوبه تسخن هک تبس لوقنم هعینانح دنا هدارمن یم ۲ رب دوخ

 ةعقار سپ نازا و حون تشعب نازا دعب و رشبلا وبا ترضح

 عناوس عوقو و ناکم یلاع یایبنا رگید تعبم هک نازا و نافوط

 ات هدوب خیرات یاشنم للم ددجن و لود ثودح زا ناشن تبارق

 راددا و هذمزا تسرپف بیژ ی رجش زارط تنمیم ۰ عضو هکذآ

 خیراوت راولشا و رابثعا رب جیصن مقر هتشگ راه و لیل رتافد تفیز و
 مالس) تملود روپظ زا لبق مجع ٌةفْلاط تنس یوچ و دیشک هیضاس

 و تمشح ربرم رب ار دوخ ناررسخ و کول« سولج هک :دوب ندنچ



) ۳۸۷ 

 هعب ةطعاوب يرج# و دفخرف خیرات دودو اب و هدمآ لمعب هقیرط نیا

 یدبم ناش يدذ یدقاوخ زا یصعب سولج دم تداعم دیع نآ

 لاح 0 یهاشکلم صولح خیرات هعدانح تس هنشک لر خیرات

 ربافب ادل تم موفرمو تبثم ميواقت رد و موجت بابرا ربنعم

 ينايشآ شرع ترضح تذطا)مب ثبرع رد ن دعلاس تاس یاضنت)

 لادن یدئآ هدچم هک هارث باط هاشداب ربک دمعم نیدل لالج ۱

 شهاوخ بحوم رب دن) ینادواج تطلم نیا یدناوف دیشم و

 ِ 0# لثم ۳ ٌهیاپ ِِس# ترشح نآ ادوسرذ و

 ٍدرطب و دندود هو 1 یر 5در 4 عضو یادیدج ۳

 رود کد یربکا نو ی)دبم زا 0۷ هدزاود ره ن "رد یاپلاس

 نراقم هک یربکا سولج یادبم زا ار لوا لاس زرر ون هدیناهرگ
 هتخام یبلا تاونس یيادبم هدرب ترضفح نآ صرلج براقم و
 تبون رد و تسح روکذم لیصفنب همان ربکا رد هچلانچ دندوب

 ربگ نابج دمعم نیدلا رون يناكم تفج ترضح یهثارآ ربرس

 نامهب و تای رابنع) تبتر نین] طاشن نیدرورف زا نیینس زاغآ جین .

 لاو شات نارف پحاص ترصح یادش :رشا سولج تفالخ ریره

 يدذنبم ۹ ر يريگ ناهج و سا خیراد ترصح 7 دیدرگ هیاپ



( ۳۸۸ ) 

 زادم و ثد)وح طربض يانب :درکن رابنعا دوب یسنش هام و لاس رپ

  یرمق روهش و سیفع رب مالسا له لومعم قو رب تانوا ظفح
 ۱۳ لیکن یفامجا 8رف و دناهاهن جست نیرچه خیرات یانبم 9

 ۳3۳ ادم دندوب هدوصرف سولج تاطلسریرس مربا نآر ته

 ریپ نابج هک نیت " تنمیم نامژ و یدرف تنارش دبع نبرد نیربانب

 رس زا یناوج طاشن ریگمااع تخ ناوج هاشذهاش تلود راهب ضیف زا

 یدنلب رم شیام نامسآ کرات زا یئاورنامرف و تنطا» رسدا هنفرگ

 ةياب شیااو سولجرفب یئاریپ نابج و تنالخ گنرا و تنای

 برق) یرورپ نید ٌغمیرک ٌةمیشب هک هبنس تنم نامه دیسر یدنمجر)

 لمع هقینا ةقيرط ط ناب هدمآ نیزگ قح رطاخ دنسپ و راذخ< دوی

 یا رورظ هدشاذگ یرمق رومش و نینسرب عئاقو طبض رادم و دندومرف
 تفارش هیاریپ و ناکمو نوک تکرب ٌهیام رس هک ناشن تمارک تاود

 سولج ییتسخنت هچرگا و دندومن ددج# خیراذ طانم دوب نامز و نیمز

 تشه و تصثش و رازه ءهذس هدعف یذ فرابم دام ةرغ رد نویامه

 عولط و یژدرین و ترصن راونا ناعملنوج یکی دادفا قافث) یرچه

 فکرابم هاسرد یزوربب و تملود ياول ژدنزارف نآ ییژورف 1 ریت

 تکوشرتخا عواط و درتسگ ناب,ج رب تداعس وترپ لاس نیا ناضمر

 تخب زورنا هرهچ مایا هتسجخ نآرد لالجاوف ةدیزگر ب نآ للاقنس| و

 يهذنهانتاداعسییبج ؟رغ هک اررثا کرابم هام نآ ٌورغ دش لادتا و

 تصارک تماود نا ندنس یادبم دوب يهلا و ینوک تارب لماح و

 متسیپ ( ن ۲۰)



۱۴۸ ) 

 و ۷ د و رتافد رد هک ۳ قافرد یلعم مکح 1كومد رابنعا نیرف

 هدوب خیرات هدنخرف نبرب لاج ر تمظع رثآم هفیع* یزد لوحا .

 دسآریرعت دیقب لاوفم نیرب لاوز یب بتماطلس نیا عناتو لامب لام

 دبع زاژور راهچز تسیب و لاس کی خناوس:ناج از روبی مرا هچاانچ
 يهانپ سید گنروا ٌهنسیاش نیا ییهاشذهش و تفالخ دم تداعس

 تذعیممایا عئاقو هام راهج یزا لبق و هتشگ مقر قئاقح کلکموقرس

 تمیزعب زارط رفظ بکوم زازتها ماگذه زا يگداز هاشداب ماجرف

 ةرغ رد هک هاب] گنروا داینب تلرد ٌدطخ زا يناتس روشکو يريگهلاع

 ات هداننا قافتا یرجه تشه و ست و هنس یلولا یدامج

 تمربرق تداعس تنالخ نیا ماوعا یادبم هکلاس نآ ناضمر رغ

 و تسیب ر هام رابچ و لاس کی عومج# هک هننای شرازگ تمه
 لاس زا قینوت ی هبهرگرش و تداعس ییروادب دعب رم و دشاب زور راپح

 روهش مقر ات هک دیما دیدرگ دهاوخ رگن عئاقو دوعسم سولج مود۰

 رتاند نابساع* تم راکزور ّهعفص رب مایا رو یلایل شقن و ماوعا و

 زوهشو ندن» ار داسف و نوک ٌهچ*اذ زور ناررحم و داجبا و نیوکت

 نآ لیدبت و زورون تسدب عفر

 کرابم سواجز ورنا طاشن رشجب
 هک دیشمح تنم و بآدب سرف ةرماک) و مچ نیطااع نوچ



 ( دنا

 ندناوخ نازا دعب و دنا هنسنادیم گزب یاهدبع زا ار نیدرورف

 نارد هنشاد لومعم ار هقبرط نآ نابنیشرپ تداع و مسر ریانب زد م لحا

 نیرد زا لبف مرچ ا دنا :درکبم طاشن رو یشح مریم راعر و

 نجقاوخو هفلاس کولم تنسب زین نوزذا زور تفطلم و نویامه تلود

 رد هچلانج دمآ یم لمعب دیع و یشج مزاول زور ون ره رد هیضام

 نبا خوسر و دوب لومعم هقیرط یا مه ترضح یلعا تئطلس د,ع

 و میظعت رد ار ژور یا سانلا ماوع هک وب هدیمسر ٌهیترمب تمع دی

 نامگ هکرجنم مایاژا و دندرمش یم نیددع یناژ تمرح تیاعر

 لاو تسمه هراومه ار هاک | قح هیّوم هاشداپ نیا هک اثازا دژدرپ يم

 تیلعاح راوطا خیس و تعدب راثآ عفررب )ریپ تعیرش هخهبن

 رب هن هکدعاوف و موسر زا شدنویپ تقیقح دنسپ قح عبط و روصقم

 ژا هک هرمئسم تعدب نآ عفر تس روفف دشاب .تنس و عرش نوناق

 مزاول و یرورپ ید تابرورض زا تس ,سوج راوطا و مچع راثآ
 د عدنجم م هر 11 دع) نم هک دندومرف مکح *درمش تعیرش

 ناصضمر ةدنخرف ۹ لاس ره ییژور وذرشج یاجب و دشاب جخوسذم

 تلود نیا ندنس زا ددج* لاس یادبم رهب تسارک رهش نآ ٌژرغ هک

 گنردا و لابقا ربرسرب هراب مود زین ارآ ملاع سولجو تس یردرق تئمیم

 نبايابلوا تمرج ییدنچ# هدش عناو لاف هتسجخ هام نآرد لالقذم)

 یمزبر هناهاشداپ یفشج تس سمینم و کرابم تدس دبا تنطلم

 رطف نویامه دیعب ار دوعسم نشج نآ و دنهد بیترت هناورسخ

 یدبع طاسبثا و یداش مدارس و طاشن و شیع مزاول هنخاس لصفم

 ژدرفا ناهج نشج نآرد همآ ینم لعفب زور ون رد نیزا لبق هک



۳۳۳۷۲۲۹۳ 

 هه هو ین هک 1

۳ ۳۳9 ( 

 مالما ِ ی برتاو 9 هام لیع یر

 ٌةرغ ۹ ينتسا نر 0 فلخ رب ۳۹ و ها یزایص

 نانمد زور وث وراهب فیرعت رد هداد رارف وف لاس یادبم ار نیدرورف
 ِ ناضمر کرابم وارم 4 دا نه ۲ تن یگارح

 نیز نذ هم ؛دومن لوس ۳ ۳۳۹1 دیم. تفیرعت زا یو
 تعیرش رثأم ر یرورپ نید سایمپ هک دبما تخادن) دهاوخ ون

 ضرقنم ات نانس ناهج رادناهج ویدخ و ناهج ٌهفبلخ نیا یرامگ

 نیناوق دیع میبم یازنا کشز شننطلس یا زا ملاع رازور هدوب

 تارکسهو تایهنم عنم و بسنحم یییعت

 تمین دنلب تمه هراومه ار هافپ سید رورپ مالسا هاشنهش هک اجنازا

 و یهاشداپ و تفطلس زا و روصقم يهالم و يهافم راث] عفر رب

 ربطم عرشمیورت و يبلآ ماکحا یارجا هتسویپ یهانپ ينيگو تمفااخ
 هیاعحصا و *] یلع و هچلع همالع و 21! تاولص يهادپ تىلاسر ترضح

 دومن اضنت) نانچ ار] ملاع یار مالنه سرد تس روظنم و دوصقم

 يناملسم ر دن تفص+ب زود یلعا ریرس یا یالصل زا ی ۹ هک

 یامتعل تصسدخ) هدشاب مووم يناد هاسم  تهاقف تممم و

 اصوصخ نامرع* و تیاتیذم باکترا زا / قنالخ ات دنژام بوصنم



7۳ ) 

 شحاوف ترخابم و تارکسم رثام و هژوب و کنب ندروخ و رمخ برش

 عئادش و لامعا جابت زا رردعملا یذح درک رخ و عنم تابناژ و

 نارو شناد دم رس هک ار هبجو ضوع الم ناربانب هراد زاب لاعفا

 دننخاون تعلخ یاطعب هدومن هنلپرس تسدخ یاب تس نا روت

 هميرازه بصنم درب هیپرر رازه هدزناپ هک شا هنایلاس ضوع رد و
 نارادبصنم زا ي ءهچ و دننخاس تفطاع بایماک ارر| ةدرک ثیانع راوس

 ۳۹1 دزدوصرف نیعم وا تشفافر ِر يرايتسد و تنراعم یار د نایدح| و

 تواقشرو ينادان ر لهج يزر زا نارس دوخ و ناکاب یب یضعب رگا

 ژا مدلسد و .تعاط) شود و هددشک رم وا یمن و عنم زا , یگریخ و

 نالذخ هورگنآ دنیآ شیپ شاخرپ و گاجبهدیچ# شنباستحا رد

 بارطا و تاجنوص عبهج ماکع: و دیامف بیدات و هیبنت ار هوژپ

 روتسدنیاب هک دش رداص عاطم ينيک غدلرپ هسورع* کلامفانکا و

 هدوهذتایمنم و تامرع باکترا عنم و تارکنم و تئابخ باوبا دم

 نا تلودب زدرما هک دمعل| هللو دنزادرپ باسنح| مسارمب هقح وه امک

 تداخ گنررا یازنا هیاپ نیا یرتسگ تعیرش سمانم و یرورپ

 تحاس رسات رم و نانسودنه تعسف کلف تکامم مامت یرورس و

 گکانناخ و سخ و ارغ تعیرش یینامرفان ثول زا نانموب مرخ نیا

 تذس رثام و یوبن عرش ملاعسر تس یربم و هتساریپ ءاوها و عدب

 نویصم روصت و ناصقن تسس و روتف و للخ تمصو زا ییفطصم

 »۰ هیطق * هفلومل یرعم و

 قح جرادم روز25 قوم رویهخ ::یهز
 داد ٍتلم زر نید داد وا تلود بیهف



۳۳ ۳ 

 غین کازک گو و قیفوت یوزاب روزت

 داجی ٌهعفص ز یهانم شقن دودز

 رایشه دش تمدرپ یس وا توطهز نانچ

 داتنا شرغاس و هیزرلب هلال تسد هک ۱

 شمهنم دننک یتئسمب هکنآ مذب ز

 هاب زا ههدیمن لیامنب نت لاهن

 ناضمر رد هکنانح شدهعب عرش جاور

 دازآ دنک ار ورم هزوخ بآ رگ مچ
 ثماود و ندد لاوز يب شخب یتسه راداد و لامهیب دزیا هک دبما

 :اشداپ سیا تشا)دع ساپو تیامح ی یمب زا ر تشخطلس و عرش و

 تاقیفوتضیف و داراد جاور و قنور بایساک ها قح تمرپ نازی

 یعاسم نیارجا یهافپ ثلامر ترضح ضدقم جور دادماو يپلآ

 3 دانادرگ دناع شرادباپ اتماود 3 هدنخرف راگژورب روگشم

 زا هک یهاشنوش محارمو تایاذعزا ییضعب حرش

 مایا یوئنم هک نابرف لمع ناونع تسمرم سولج

 تلود نایعا 9 را دمان یارماب ترس دور ی

 2 ااوس زا ی دض#) نزد هنفاب ره تمس رادیاب

 روس و سشج تاذدم نضرع رد رونلا عمل روصح

 ۵)دنسا ژررفآ م لاع یشج نیا سایه : ژور هدزداشو هام ود تی لس نوح

 ژور ره رث) هدنخرف مایا یشیا ضرع, رد رورپ مرگ شخ) ماک وی دخ و +۳

8 



۳ ) 

 : فطل راوازس هک ار دنویپ تداعس ناشذم صاخا و دنم تدب۶

 ۱ ردقب هلخاس بها و راک باد دو دوب ؛ر هاش او .تمدرد و

 ارما و دددوزدآ ۲ تعادم و بارم یگدنب یاب و صالخا ٌهیام

 تبونب زورره زین تفالخ نافس یاهدمع و تنطلس ناکرا و

 فارطا و تاجاوصب یعمج هتشگ دنلیرم دنمجر تامدخ) اهدنب زا

 فشا تمزالم زودنا تلود هدیهر تنطلس ّءدسب رشیوخ تاعاطفا

 هک داد یور تدم برد زین ازنا تلود عئاثو رگید ور دندبدرگبم

 0 ۱ مچ ی

 موج تسا ریزگان لابقا رثام ٌةچمان زور نبرد نآ خیرات شرد

 لیجسرب راو خیرات »درک ادج فکرابم سولج نان-ادزا ماجرف تداعس

 ناضمر ترابم دام مراهجو اتمسدز دهدمم شرازگ هد ؟ یریدب لدصفت

 جيرب رفخا هدنشخر هناهاشداپ تیاخ- دوب نویاهه سولج زرر هک

 دمعم رابت لار داز هاشداب تنطلس جرد رهوگ هدنپات تمظع

 نکد رد هک ار مظعم صاصدخ | ع صاخ تعلخ لاسراب دژدوب

 هماخ تعلخ یاطعب )رسا) ریم) ماظع یانیئون ودمع و دیشخب

 پسا رس ود و دیرورم ةقاعاب عصرم رهدمج و يزود رز بقراچ اب

 شزاون تصخرب و دیدرگ تمحرم لومشم الط زا و ییزاب یکی

 تون ندخاود زا دعب رون رپ روضح ییژودنا فرش مایا رد تبون
 ناخ ناخفص] هفالخلا دضعء هلودتا نیمی هک يروخسدب یهاشداپ

 نآژا ریغ و تشاد زایتما آب زارط دبا تاود نیرد موجرم ناداخ



) ۳۹۵ ( 

 دما دمع*هبو ثناب تاهابم ٌهبتر دوبن نایروئسد ار مود یدبآ می ۰

 ناخ برقنبو دیراورم ٌةفالع اب عصرمرهدهجو تعلخ يشخاريم ناخ

 ریشمش و تعلخ ناخ ریلدب و ماعنا مسرب هبپور رازه یو تعلخ و

 تعلخ ناخ دمع"رذن یب نمح رلادبعب و دیراورم ٌهفالع اب عصرم زاس اپ

 ناخ یضزرمب و ریس و بمسا ز تعلخ ناخ ردماب و عهرم رولخ و

 تالاصاب و لدف ردجاز کب و دی را ورم : هفالعاب رک اذیمره دمج و تعلخ

 ناخ داقنعاب و دیراورم ٌةَفلع اب عصرص رهدهج و پسا و تعالخ ناخ

 تعلخ تیاثعب ناماس ربم ناخلضاف و دش تمحرم تعلخ ۱

 الو راوس رازه ود يرازهرابچ بصنمب راوس هصناپ یرازه ٌةناضاب و
 سیرد هک ناشیلاع ردشانم و هلیلج هلئثما شران ماهنها هننای یگیاپ

 ضوفم راب دراد قلعد مظعا ریژو و لک ناویدب ناشذ دب) تلود

 راوس رازه یرازه" مفاضاد دوب کد رد 5 ناخ ریژو صتم و دیدرگ

 نامژ رخارا زا 6 اخ دنمشناد و دشررقم روس رازه هس یرازه اپ
3 

 ی تشاد ماظنثا نانیشن هدوگ کلس رد ماگنه با ات ترضح یلعا

 اننم رهدمج و یعلخ یاطعب هدشگ هناهاشداپ تفطاع راظنا دروم

 شزاون راوه رازه رد یراز» راهچ بصنم و هیراورم ٌةتالع اپ راک

 + بصنمب یرزه هناضاب و تعلخ تمحرمب ناخ رعاط و تداه

 کیر تعلخ تسرکمب ناخ دباع وراوس دصناپ ر رازه ود یرازه

 دسا و راوهراز ۵ کی یرازهرامج بصنمب هفافا و لصا زا لید ربچاز

 ٌمیاضاب و رک اند « زاس اب ردشهش و تعلخ ثیانعب مثل یو شخ» ناخ

 و رازه رو یدرصذاپ و یرازه  بسصنمپ راوس دصناپ یهدصباپ



۳۹۹ ۱) 
 یدصناپ فاضادو هرام و تعلخ یاطعب ناخ لا ضدف و راوس دصناپ

 فکربم خش و زاوس رازه ود یههدصداپ و راه مه سصخعب راوس د,هناپ

 ۹ نو رس و دضارو یرزه عس بصنمب ييهمناب ٌهفاضاب

 9 1 اتم زاس اب رصشمش و ۳ و ۱ و

 یندد يجولامب و حیدر رهذدمح ز تعلخ ]رما ربم) هلو ناخ

 . ( ۵ ) "و
 لبف ریعز کی و تعلخ ناخ راپ هللابو ملع و تعلخ ناخ راخاداب

 یع دصذم ههنانگر یارو هش تیانع بم و تعلخ ناخ تمهبو

 ةفاضاب و تعلخ تمحرمٍ) هنشگ رومان یگجار باطخب یداوید تامرم

 یفصو دش یهابم راوم دصناپیدصتاپ و رازه رد بصتم» یدصناپ

 هاشداد ماجرف ربخ مایا یاهدنب زا یخرب و یرگینغخب تصادخ» ناخ

 هنشگ بوصنم ناخ صلخم ریفت زا نکد يکموكرکاسع و يگداز

 دانسح هحار دلو هگنس تربک ز و ۱ هنددشوپ یژارفرس تعلخ

 یدصناپ و رازه ود بصذمهد یدصداپ ٌهفااب و تعاخ اتمهحرهب

 یارما زا رگید صکی» ببرق و «دیدرگ زارفرس راوم دصناپ ورازه

 تاهابم تساف تعاخ تسداذعب مارذحا کادو لری یاهدنب و ماظع

 دنمجرا رهوگ لالج و هاج سشلگ دنمورب لاهن بناج زا زورفا ناهج

 (ضوع يفرشا راره هنظعم ددع«لاصخ خرد ةدارهاشداپ لابتا طردع*

 هخسد کیب ( ۷ ) ناخ یدرر هلاب ( نه,



 در.

 ی . ۳ ات

۱ 

 شکشیپ و ثذریذپ لوبق راونا هدیسر رثا ایمیک رظنب شکشیپ
 کی غلبم رداون و فعت رثاس و رهاوز رهاوج رب لمتشم ارسالا ریما

 تنابیئاریذپ ٌهجرد هدمآ ردرونا رظنب هیپرر رازبجف و یس و کل

 رگید و پسا دصکیرب لمنشم لبا رادهبوص ناخ باهم شکشدپ و

 اهدنب و ارما رگید یینچمه و دیسر ضرع لعحم سئاغن و فعت

 ریغس یلع دمع* بم و دندروآ اجا راثن مسر و دندیشک اهشکشیپ

 .. ممارم يادا یارب هک کلملا بطق بجاحرصاذ دمع"و ناخ لواع

 رهبم ٌهجتع یاس ههبح دندوب :دس) یلعم هاگردب اهشکشیپ اب تینپت

 دندوب هدر وآ هاو دن دیشوپ زایدم) فیرشت تعلخ ياطعب لر درگ هبئر

 کیر تسیب رب لمئشم هکناخ لداع شعشدپ دنديناس ضرع لعمب

 رازه هایفپ و کا تشیب دوب تلآعمرم و رهاوج صئافن و لیفریجاز

 کل ودب تالآ عصرم و رهاوج ماسقا زا کلملز بطق شکشیپ و هوبرر

 تواردذح هگنم رما و هگنسمار رونک جرات ییردو دش اهب هبپرز

 دهاوخ شرازگ دوخ ماقمرد هک یببم ربانب هک روهنار هگنس ریش و«

 ادج ناطلس دمحم تلزنم یلاع ردف الاو ؟دازهاشداب رکشل زا تداپ

 دن دپ درگ تمی وب ژورفا هیصان تنطلس دم ییئاس هپبج دندوب ةهدش
( 
 خوش م موجرم نامعن ریس ,دلو: مبهاری) ربم و یجونب هدجج# دیمرزوز)

 ضشزون باپمک هببور رازه کی ماعناب کیره ناخ تمعن و بطق

 نودرگربرم ٌةیاپ نایارس دورس و ناج» همنن زا يدنچب و ( تشگ
 للح و یاح زا یخرب دنا ریظن یب و دمآرس دوخ فرد هک ریصم



۰ 

0 

 نارادیصذم زا یرابیسپ هب دش 5 درد مان 2 ةفرف ریغب و دیدرگ اطع

 زا دورس و همغن بادرا عیمجت و نالواسپ و نارادرب ژرگ و نازادنا قرپ و

 یلهنعلخ و نوگانوک تاغیرشت یهاشداپ ناسحا و دوج هناخ تعلخ

 هک ایرد راذک ناغارچ ٌهماکنه منه بش و دش تمحرم گنراگنر

 غررف درب هنداپ ماجلا رم ماظع یارس) مامقتهاب فرشا مکح بجومب

 مهب هرپچار هری بش هنشگ ینامداشو ترشع یمجلا , یازنا

 شنآ بات زا لد ار رپچ» نانشرر و تخورفارب شور زوز ییمشچ
 ةنیئ] رب هک بات دیشروخ , یاهعمش وئرپ سب زا تخوم تریغ

 دیدرگ بآ سوه زا لد ار نوگ بامیس خرچ تنات یم بآ نیرولب
 دنئاس ترشع ردقلا ةلبل ی 11 راوثا بنجرد هکنآ مکعب هرگ بش هام و

 وتریب لب زگ یاینح اف باقد رد تشادد ودرپ باغ شیپ غا رخ

 اهم ۵۹ یشرر نالبقمعلاطژور یوج بش هایم تخب طاشذو شیع راونا

 نشلگ تحامو سج نععرادومن ابرد م غارچ و عمش ییزیرلگزاو

 » یدنب بوجاهن رب نویامه نامرغب رسا یاینتنامگ هک ییاهدذشک و دش

 و انرک و هراقن و زاس اب دندوب «دومن ناغارج :درک بیرغ یاهحرطب

 غارجاب هک بکوکم رهیس نوج کیره ید 3 عیدب ییگنر یاهسوناف

 رگ هولج بآ یور ربا دیآرد شدرگو ریسب رهم و هام لیدنق و مجنا

 لوب مجأ و تاپ هک رگبد زرر دی رگ نایئاشامت بیرف رظن هدش

 هژاهاشنمش محارم وئرپ هنشگ برم طاش ی هجا شدپ زرر رولمدب
: 1 

 دصکی بیرف هدنخرف : زور درد و فشن نایناپح لاح یاربپ کرج

 لا نازا دیصنرارماز| سکتصش بیر رارمازا سکتشهر هاب ( ناب )



 ۷ ی ی

( ۳۹۹ ) 
 فیرشذ نعلخ یاطعب ناراد بصنس و ]زما زا نسک تمکد و

 وب ارپذم رادهجوف ک نا! در ۲ ۹11 لو رقعح و تمخاردا تاها دم

 دش صخرم دوخ یعرا دجوف 0 هدفاب شزاون پما ثمجدحرمب

 ِِ ٍك 05
 ناخ دمعم رفن یب ورسخ نب عبدب دمعم ٌةناضا و لصا زا و )

 رازه ود بصذمب ناخ رادنید و راوس دص تفه يرازه 6هس صوت

 یدصناپ ٌهفاضاب ناخ نرصد و راوم دص رود و رازه یدصخاپ و

 ۶ ۰ ۰ سپ  ۰ ۰

 هفاصاب یوقلا فحع خم و زاوه هص بتسعش يرازه ود اصسصخهد

 ۰ ۰ / ۹( ۰ ۰.۸ ۰ 

 زاوم دصناپ ٌهناضاب و ۱ سا تمحرم) يناوخ ناخ مار رم و

 ٌهفاضاب نخ تفنلم و راومس رازه یدصناب و رازه بصذم)

 ناخ 4الا لصف و راوع هصناپ یدصناپ و رازه بصنءمب یدصناپ

 ينانسد زا يدهم لنمعم# مدکح و یزاریش یردما دمک* مگرح ٌهفاضا و

 بصخمب ماظن خدا و راوس هاجاپ یدصناپ و رازه بصذهب کی ره

 ریشمش تیادعب راهب دم و ( ددب درک ,یهابم راوس يایناپ يرازه

 نرو اب شزاون ماع تمحرم) نیدلا ردصت لس و راک ادم زاس اب

 صفا

 ٌةاضاب رادم رییس ناذس] یاهدمع زا صک هدزناپ و ( ن ) ٩

 دندیدرگ راکزور هاشنهش تاغنلا راونا حرطم راوم و تاذ زا بصذم

 خلا شعشیپ



۳ ۳ 

 نیما دمعم و تسنای لوبق متر هتهذگرونا رظنب یکرث و یفارم
 ریم) ر ناخ یضذرم و ناخ تلاصا و ناخریلد و یشخ» رهم ناخ

 ماظع یلرسا زا رگید یعمج و ( ناخ هللا ضیث و) ناخ دسا و ناخ

 رگیدو روهاوج سئاغن زا اههکشزپ مارنحا ریچم هاگراب ياهدمع و
 رهاوج زا یشکشیپ هراب رگید ارملل ریما و هندینارذگ رداون و بئاغر
 هدش لوزعم بصنمزا نوچ ناخ رخافو ناخرفظر دینارذگتالآحمرم
 ةنايلاسب یینصخت دندوب هقناب ماظننا هرهاق تاود نایوگاعد کاسرد

 محارم بابماک هیپرر رازه یه ةنايلاسب ییمیود و هیپرر رازه لهچ
 قیرادجوف نوچ ب] ود نایس رادجوفناخ رغنضغ و دننشگهناهاشداپ

 _دصناپ ةفاضاد شبصنم دوب هدش تمدخ ًمیمض نود عضوس

 ضرب ماگنه نبرد نوچ دیدرگررقم راوع دصنای و رازه رد راوس
 تعیدو لباک کرا ملت یراح ناخ لوغم هک دیمر فرف)

 واب لباک رپش راضح تسارح هک ناخ تداعس هدریس راعتسم تایح

 فسخ ناخ را تیانعب هنشگ ی بعم کرا علف تمراعه) لوب ضوفم

 زا هک ناخ هال مت وا ریغت زا رهش علف تظفاع و دش دنلب رم

 اروا هناهاشداب تفطاع و تفای"صبوفت وب هپییص نآ نایکموک

 دصناپ و رازه يرازهود بصنمب یدصناپ ٌهناضاب و تعلخ ياطعب

 زانانسوبس ییرادجودب دکناخ تیاعر شام و] دومهرف شزاون راوس

 راوم دص تفه نامغاب دوب هدش بوصنم ناخرت میام دن ریفک

 هد کیب ( ن ۲ )



( ۴ ) 
 لما زا کیره دئدوب , نکد رد هک . ناخ لئاعو ناخ کبب هاش و

 و دیدرگ یهابم راوم دصناپ یدهناپ و رازه بصنمب ةفاص) و
 باطخب نکد نابکسوک زا موجرم نناخ ماسا دلو ییدلا تایغ

 زا ابا کنروا هوم یرگبشخ تسدخ هتنای يدنلبرم یناخ

 یسوم رپم داو ناخیلع و ثفاپ ضیوغت واب نسعا وبا ری ریپغت

 نایکموک زا یمکرت تگیب دهاز و یناخ بیهب درشت باطخ» یناردنزام

 لصا زا و دننشگ تزع بایها یناخ دهاز باطخب هنهت

 دمح) ژ راوم دص ود يرازه بصنمب ناخ رخاف دلو راغنف) هناغا و

 زی و دنقنای یزارفارس راوس دم یرازه بصنمب ینا مچ" گیب

 تا ییعلاص ر ایقنا ةرمزب هبپور رازه یم رثا کرابم هام نیا

 تاک, د هنشک تمحرم رودصلا ردص تطاسوب ی ندجانح#و قاقعلم)

 قح هاشنپش تاقبفوث ایم و تانسح رثاخذ ٌةهمیمض 9 تابوثم

 هام ٌورغ یفاوم هبنش کب فکرابم ژور و دیدرگ تصمرچ نادزب 31

 نیئآ هنشگ نایذاپج رطاخ هساریپترصم رطفدیع ةدنخرف مدقم ری

 قذور ون زا یمرخ و تج# ٌةماکنه و دش هزات یلدشوخ و ترشع

 سیا مایا رد میت ددع یا قاغتا زا ار قئالخ تندر دف يمرگ و

 رو یلع رون یفعم هاش و دوزن ترسم رب ترسم دوم[ طاشن یرشچ

 تسیرش رورب "ید هاشفهش و دومن روهظ ,ةولج تریصب له رظن رد
 کربتم دام 4 ٌهنوئسم اقامت گید و مابص ضرف یاداب هک رس

 ماین ینابر دیئات تو و ينامسآ قینوت یوربن هب ماربحل | مز

 ددع زامن ر دندومرف هجوت هاگدبعب هاج و تهشح ییرف دندوب هدومن

 دومذتدواع« تداعم و لابقا ییذاذع م(+ زور طسا وا 8 درگ تعامع)

9۵| 
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 مک باوب) هنشک ينارمک د تلود ینازآ ریره تمعجارم زا دءهبو

 هنسجخ زرر نیرد و دندوشک ناینامج یور رب یرورپ مرک و یشخ#

 اهدمع زا رگید دنج و ناخ رهاط و ناخ لشاف و ناخ دنمشناد

 و هروآ رد راونا یسدق رظنب تالآ عصرم ورهاوج زا شعهیپ کبره
 اشکشیپ لاح روخ رد اهدمع زا رگید یهدنج و روبتار هگندیار هجار

 هحار داو هکنس تردک و ناخ رعاط هثاهاشداب تفطاع و دزدبناو نگ

 عصرم رهدمج تهحرمب ما دک ره ر ید اره ناخ 17 دبع و هگنسدح

 دوم شزاوذ راکانیم رهدمجیاطعب ار ناخ رادنید و هبراورم العاب

 راوس هاجلپ و دص هس یرازه بصنمب هفافا و لصا زا ناخ راوازس و

 و دننناب یدناب رس یناخ فیرش باطخب لواکب فیرش دمعم و

 يزاع*ابرد یور نآردنأخ رادشوه هک یناغارچ دبسر رد بشنوچ

 ه۵لد بیئرت عمش زا نیمز یور رب هناخلسغ ساسآ ضیف ترامع

 ور و داننا سدئا عبط دنسپ هنشگ نابگراظن رطاخ یازفا ترسم دوب

 دندينارذگ اشکشیپ لاحروخ رد هاگراب یاهدمع و ارما زا یعمج رگید

 تعاخ تیانعب تفالخ ی نانمآ یاهدنب زا سک چذپ دو هاعاپ و

 ناغارج هراب رگید مایا یئاورتامرف نامرغب هاگنبش و دندیدرگ یهابم

 ترشعیرمج) يارآ هماکنه دوب هدش یزا لبق هک یرونسدب و

 رطاخ ناتسراهب زا نانسب و غاب تشکاگ ی)وه لاوش موس دیدرگ

 هجوت دابنب هتسجخ داب] رغاب هدز رب رس ناهج هاشنهش رظان توعلم

 دزدرک ددص گنفذب راکهلدن کیهدشگ راکش طاشن هار یانثا رد و دندوهن

 ار رهن هاش فرط رد درب رسب تاود یارم نت نت ۲



 ینفگوت دننخورفا رب یروفاک عمش هنشاذگن دملم ۱ ۱

۱ 

) 

 | ي راذلگ رد 3 دوب هددشک لودح باتفآ ءاعش طخب ۳ بآ مام لر
 نوج *ددمد ییشذآ یابلک مدنست راببوج بل زا دلخ راپب هشیمه

 زور دانفا یدقا عبط مثالم لابق) نانسب ارس نآ ياشكلد یاوه

 ۳1 رقرچفپ و هندوب ژودن) تج#* »نرم طاسدت) طاسب اد[ زین رگید

 ٌهیاس غاب زا تسخا و هندوهرف رهشب تدراعم مزع اجلازا تداعم

 تعجارم اجنازا و دندش واک هلین دیص ژودنا طاشن هدنگفا هاگراکشب هحوت

 ناخریلد مایا نیرد دندیدرگ کرابم ٌةعلف لخاد زور رخاوا هدرک

 یکرت پسا یس و یفارع پما هد تمحرمب هدناب ریگاج تصخر

 ریچاز کی تیانعب باود نایمرادجوف ناخ رغفضغ و هش دنلب رس

 دش صخرم دوخ يرادجوف لاع#ب هنشگ تافطاع لومشم لید

 یکی لیف ریجنز ود نا ؛درب و ارهنم رادجوف هلودلا رفعج شکشدپ و

 1 0 اتسددل و 2 ای هلمح نازا

 یرسینابمت میرکل) دبع شکشدپ و نارون سئاغن رگید ر ینخب

 کی و تالا عصرم و رهاوج مسق زا دنرپم ٌةلعچ تاممم یدصتم

 لوبت اپ هدیسر رثا ریسه رظنب ناخربزه ششیپ لیف ریجنز
 یدنچ و یسیب هد باعولا دبع هجاوخ و ناخ راغفلا و تنای

 تکج و هدبنارذگ اهشک شیپ لاح روخ رد اهدمع زا رگید

 ً؟دس یاس ههبج هدیسر نطو زا هداه هگنس هدنگم دلو هگنه

 بابم اک عصرم یکهدکعد و تعاخ یاطعد و دیدرگ هدخس

 مظاذم تارچگ هلو نایگموک کاش رد 45 ناخ رادرس و دششزاون



۸ 

 هفاشا و لا ژا و ثناب یزارفرم لبف ربجز کب ثیانءب دوب

 بصخمب فموب اذآ و راوس هص شش یرازه بصنمب یشاک دما

 الط زام اب ریشمش تمحرمپ ههراب دوعسم ددم و راوس دصناپ یرازه

 ةدام یاطعب کیره یزاریش ملا مدکح و نا رادجوف هادرواد و

 ناخ مالس) دلو مدحرلادبع و یناخ نالمرا باطخب هلمح گناب لدف

 هفاضاب یدنچ و تعلخ تیاذعب اهدنب زا سکیس و یلاخ باطخ

 اضورعم هلکنب ٌبوص عئانوزا منه .نیرد و .دنتشگ یهابم تصانم

 ۰ ةک ناخ مامتهاپ بطاخ* مساف دمح* هک دیدرگ لالج و هاج هاگراب

 زد دوب یزوردن شیج نآ ٌمناخ بوت ةغوراد و هلاگنب رکشل ناوید

 دعب همدقم یا حرش هچ !اح تضخودنا دیواخ یثور خرس ةدرک

 رکن مویاقح کرک ٌةدز مر هدور قرش جلار# شرگن یط راد ندزا

 تاوغخلا وئرپ رتسگ اشسوطاع زورپ هددب وبدخ نویتگ دبدرگ ده|وخ

 فئارش و ثیانع فئاظمب ار اهنا هدنگنا رآ یلهدناس زاب لاعب

 یقباطس هک روکدم هام مهدزیس دن 3ومرف شزاود تیاعر

 دوهعم ی دد 13 یبالگ ددع و ددخرف نشج هدوب ریث هام مه د زبس

 میش هسجخ ردق یلاع رادمان رگمک ةدازهاشداب یشگ بئرم

 8 دجنارذک راهب و هددن قرع و بالگرپ راکنیم و عصرم یاه یحارص

 یاهدمع زا ض هاب درگ راکزور ولدخ تفرابم عبط یازف) ترسم

 اتعدومهح هحاراپم مایا ندرد دیشک اهشکشدپ تطلس داکراب

 تی اذعد هاب[ دارم ر|دجوف ناخ مجاف و داد[ دما زاد هبوص نم لس



 ب مدیر هم دیو ه

 ( ۴۰ ر
 رهدمح یاطعب ناخ ننمشند و دنزشنگ البره تسعاخ لانزا

1 

 و دنروای شزاوذ دیرآورم ةراوشوگ اش هدرمب روهدار هگنس یار

 زارفرس هببور رازه مینپ ماعفا و یناخ تماجش باطخب راوب دم

 ناخ رفظ جوک مناخ گرزب هک دیسر فرشا ضرعب وچ و تشگ

 مگیب وناب هکلرم باقن تشع طب زا موحرم ناخ فس ٌهیبص ۳۹۹

 دوردپ | ر نارزگ ناهح دوب ناخ فص| هلو دا] )می هادد نارغغ ید

 یاطعب ار شرمسپ ناخ تیادع و ناخ رغظ ةناماشلاپ تیانع دوم

 و نأاخ لداع مزالم فرش) دیح و دروا رب ترودک ضابل زا تعلخ

 فیرشث تفالخ نان یاه دفب زا ریثک یعمج و هلیدنب یسرتم

 و : نویامه ناصر ید هناخلد نای دصتم نوح و دنددشوپ گو رم

 شو بیرع یایزاب شتآ تاودا . غاونا ه۵لنخرد سشح یا

 ایرد رانک رب هداخ لسغ ناینب تلود ترامع یررب ور ؟قومد ناشاس

 تسمس رد بر هرم زامد ژا غارف دعب يعاشنهش ترضدح ددوب نس

 هاگدب هنشک نیرو تسایرد تاب هک هناخ لسع ناوب) یخرش ۵

 ربا مک ارث دندش ریذپ لد ًةماکنه ۱ یم هرگ ژورفا شتآ هجوم مرک وو

 هرانم لدخ هرارش ترثک زا و درک راکشآ اوه یور رب رگید یرهچس دود

 شزرخ زا و هیسر کالفا ٌةميخ هیس یرمادب شنآ قرب دش رالومف ورد

 رک یباثپم راونا غورف دیدرگ !دیوه دعر بی. راثآ توراپ یادص

 هذبنآ ار بآ "فصلا ترس مد و درک رونه رمق مرج نوچ ار کاخ

 ربرس بش بیج زا بشخ) هام ینفگ وت دینادرگ راونا هام رابتخر

 رذت ره هددمد علاط قنا زا نیداعم حجم ار ژور ةردذ ماش ای ۷دز
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 نٍد ررپ هقع لدرص نتشگرر ب ماکنه تفربم نراتش یوم ۳۹1 یئاوه

 سرخ و باد بش رشخ) سد ماد و تخیسگ ی وه یور رب

 نودرگر بپ ۹1 _ ژا هک لصاح تکریم نازا نازورف بکوک یترخ

 لد ٌهماگنه نیفج ثسیزاب شتآ لغش مرگرس بارش ربت و قرب زا

 ۰ درادن دایب یژورفا

 ِ / ۸ ه» 2م ِ ۰
 ةدا رهاشداب تف)ام ربح لوصو

 هلاگنب رد ناطلس مع" رابت لاو

 تدطام یابفص) و تلود یایلوا رطاوخ ترودک ٌهیامرس «۵اد یور

 ترشع زیربل ناهج هک زررفا ملاع یشج نیا لالخ رد هکنا دیدرگ

 عماسمب هلاکنب عیافوزا دندوب طاسبن| و برط بایماکابناپجو طاشن و

 نمعص واءد
 و

 هچلانچ نانس ناپیک رکاسع و ناخ مظعم نانیئون هدبز اب ةک ناطلس

 لاع ردخ هدلب و داز هاش هاب هک ددمر عساجم قیافح

 0 هرهاق شویج 0 ضعب اب ترعلصم یاضتتاب روکذم ناخ هک

 چاوفا زا یخرب اب رگن ربکا رد رپگ الاو هداز هاشداب نآ و دوب یمداعا

 و ترطف ولع ٌةیامرس و یدنمشوه و شناد رهوج لامک اب دننش)۵

 ایر و نوسداپ 3 یامیماخ هک اییناز) یدنلب, من 2



) ۴۰۷ ( 

 زوما ز تالابخ یخرب هدش هنفیرف دیشوکبم اشیا رطاخ دیص رو

 سولج ۶5 ناضمر ریش منفه ر تسب هدیدرگ نآ هوالع زین هیمهو

 هاد یرر نا مرابچ و تسب رد نوزفا زور تنلقاس ربرس رب نویامه
 گنگ یابرد زا ةنمشن ینشکرب دوخ ةدمع نارکون زا یدنج اب

 قبرط هنمویپ عاجشب تقنارم و تقفاوم مزعب و دندومن روبع

 نآ بار رد هک یرکشل هثداح نیا حونم زا و دندومیپ تفلاخ*

 هار هانپ رفظ هایم لاعب لالثخ| لامک هدمآر ب مهب دوب یعم ربگااو

 ینوس زا هثداح یا حونس رپ ۳ درجه ناخ مظعم و تدای

 و طبض و روثف سیا کرادنب هدینامر هداژاش رکسعمب ار دوخ رانلیاب

 هبضق با عوقو زا ار یهاشنهاش ترضح تخادرپ روصنم رکشل قدذ

 رابغ سدقم رطاخ دوب هوکش نامسآ تملود سیا مخز مشچ هک هورگم

 و نوع فیاطلب ار هاضعم نآ لح و هعثاس نآرج هنفریذپ تلالم

 تسا زارط دیواج تنطام يا رادرب ماک هراومه هک زاسراک یزیا هادما

 تخب ترهاظمب هک تفر غیلرب ناخ مظعمب و دندومرف هلاوع

 ٌهنشررم هدوب ریظتسم دنویپ دبا لابتا یزاسگنرین و دنم یزوریف
 هدومن یروادرگ ار جاوما رع# جاوفا و دراذگن فکزا لالقفسا و تابث

 نشج مایا یاضقنا زا صپ بیرقنع هک درامگپمن] مارصنا رب تمه

 یناشکناپج و تنطلس تاممم قسد ر مظد زا غا ارف و یئارب دی ناپح

 دیزگ دنهاوخ تمضبن بوصنادب تئالخ زکرم زا زین تایلاع تابار

 ر نیبم دوخ مافس رد لاوحا نیا ماجن ارم و عتاقر نیا لئصفت و

 تفربدپ دهاوخ شرازگ تمام حررشم و



ٍ ۱ ۲ 
 راک حب رب رابدا کشی ناف ریکتفو

/ 43 3 ِ 1 ۸۳ 

 ردادرادنیمز نویج تسدردردق و اضقنانک
۷ 

 هفرط |رناهج ویدخ راکش شد یکفا مصخ لابتا «لل| ناعج»

 گنج زازیرگ یوپاکت یرردنهبرا هنسح ماد زا دیص هک تسا نینیصاخ

 دون رس «يدرمياه روا 8دروخ مر ریچخاو تسین یمیا اضف دایص

 رادبا غین یمخز ين ینکمم الب دنمک زا یئاهر ینامدپ تشد و

 فرط ریب بارطضا یاهب دنچیماکلمسب مین غرم نوچرگا شنلوص

 دنچ رگا شتوطس شیج ةدروخ تسیزه و دیآ رد اپ زا رخآ دبوپ
 دردسیئوج هراچ هار هثداپ تمسرف رادغ رپچم و بی رفرپ نابج زا زور

 انامه دیآ رب یساکان گنسب شدبم) یاپ رابدا يداوب رد تبتاع

 , ماجرف دب نانمشد ات هک هدسب دبع لزا رد رادیاپ تلردنیا اب رکزور

 مارا و شیام] رس دراین یراتفرگ قوطب رس ار ماجلارُس هریت يادعا

 تمسد ار زیگنا هننف ناپوجلاج* وزینس لطاب یایعدم ات و دراخ

 زا تسد دراپسن لابقا رهظه سیب نیا لالج نامریف تسدب هنسب

 زا اذاوت دزیا هک ار یدنم تداعس یرآ درادز رب مامتها و ششوک

 تاذ و دهد ینلب رس شیوخجاطیالاو ٌهبترب هدیزگرب ناهجقلخ

 یدنفدجرا ٌةبتر شیوخ لامهیب تاذ هیبشذب ار شلاصخ یسدث

 رابغا تکارش صقن دول| رابغ یک شنمشح ر میرح تحاس دشخب

 يزاس هنثن و داسفا لاجم اجک ار شنکلمم نارگ هنخر و هدنسپ

 رهداهد ( ی ۲ )



( ) 
 نیا قدم دهاوش عنادب زا دهد یزابن و یرسمه یوءد تسرف و
 تخب هدیمر هوکشیب اراد یراذثرگ لان هنسجخ تاقوا سرد لاقم

 نآ رادنیمژ یوبج یعس یسعب رداد عضوم رد تما رثخا هتشگرب
 ات زاغا زا اردپ زره نیا لیصفت و مالک با یییبترب و موب

 تمیزه وربمجا گنج زا دعب مایا هریت تبتاع دب نآ هکن  ماچنا

 و هنسسگ مهزا شنعیمج (کلس هرابکی ریگ ملاع بکوم زا را

 بوصب لاب و رپ یب و لاح ناشدرپ هلسکش شنکوش و تمه تشپ

 دودح نارد دیاش هک دیدرگ لاکن و یگراوآ يدار یارگعر تارجگ

 و هراچ ار شنیوخ را هنخادرپ دوخ لالثخا رپ لاح ریج: زور دنچ
 نیمه نارادرس و اهدمع زا وا اب عوجر نیردو دشیدنا یریبدت

 هحرگا و ناماس یب دز تراغ راوس هدزاود د اب دوب يناويم ژوردف

 شیپور طاینحا رباذب تفای تمیزه نآ ماکنه بش هک زور نارد

 الط و هنازخ اب هدرک راوس نالیف یابیرامع رب ار دوخ مرح لها ينبب

 اهرتسا و نارتش و نالیف رب هک یردرض يامناخراک و تاآ هرقن و تل

 هتشادزاب هاک گنج زا رود رگاسانا بللات رانک رب زور طساوا زا دوب راب

 دهد یور تسکش رگا هک هنشاذگ اهن] اب هدابپ و راوس زا یفوج و دوب

 نآرد نکیل دراپ- رارف هار ناماس و تیعمج# هدیناسر اه نأب ار دوخ

 اهنآزا یربخ تشدحو و فوخ و تشهد و بعر تیام زا تو

 تدفر ردب یفرط زا هنشگن تعدلم صک یه ربخ چدیب و تدرگذ

 شمرح رظان هک وا یمید» دمنعم یارم هحاوخ لوقعم هجاوخ و

 وا رثا تیکت رکشل يگد روخ مهرب ر تسکش راثآ ؟دهاشم نوج دوب

 ها رشاب هنفاپ اینسا و هبلغ يهاشداپ ةرهاق رکاسع هک دید هدرگ
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۱-1 
 مب ۲ بس و

 . نازا و دیدددر بالادب (یدزن هدخا درپ تراغ و لذقب و دددک+ر وا

 دش یقینم اروا رارف دیمرن یربخ ببصن تمیزه تخب هردت

 نایمزا و دیشک ناتسهوک تمسب هفتف هاگ بوشآ نآزا ار شنادگدرپ و

 دصب بش تهلظ یراد هدرپب دندوب راوم نالیف نآرب اه یرامع رد

 و كرل رد) اهدادپ و نایارس هجاوخ ژا یودودعم اب بعت و شوک

 مهارفرربیکبرات نآرد وج بوشآ نابلط هعفار نامهتسخت هکلب دون

 دندرو]رب تراغ و بینب تراسح تسد هنخادرپ جارانب دندوب هدمآ

 هک ناتوپجار دوب راب اهنارب یفرشا هک ار نارثشا" یاهراطق هچنانچ

 شیپ دننشاد یرطو ریمجا یحاوت رد و دوب هلفامک نانآ تظواع)

 بابسا و هناززخ زا هک لصاح هدنکفانش دوخ ناطوا دیتا هنخا دنا

 نآ د تفر تادداح جاراغب رثکا و ددسرن واب چده باود و ت و

 کیره گرد زور و بش 11 مامت 85 شم هرح لا و تدئاعلا ۳

 ساپ تشه زا دعب زر رخآ و دندوب هدرپ» رارف یهار يقيرط 7

 نامه هراب رگید دو ینعاس زا دعب و دددش قوام رگیدکر ر

 و هدز ترا۶ و ناربح و هنشگر تن کی ل ارگ ناور یگهیسارم و تیعرس

 زاکژ ور هریت تم! هددمر 1 هصعلا دندزدم یساک انب تاک ی ناشیرپ

 , دوخابو دندوب هدامن نابج ویدخ یهاوخ تلزدب لد هدرک وزا دیمآ

 مٍچلقا ةدنار و تاود روشک ةراو] نآرتگا هک 5 ۵|د یلعم نیا رارد



( ۰۳۱۵۱۸ ) 

 رادرع نیربانب دنهدن هار اروا دنک رهش ندش لخاد دصت تیناع

 هبوصنآ نایکموک کلس رد مایلا میدق زا هک یهاشداب یاهدنبزا ناخ

 تمیدوبع قح یاداب یماجلارس کیذویشنم تداعهژا تشاد ماظننا

 دیس هنشگ نانساد مه و قثفنمیعمجاب و دش قذوم ی اذگ تمدخ و

 لو هدرک تا چک مکاح هوکشدب اراد هک ار یراخ# لالج دیس ردارب دمح|

 رهش تسبدنب ر هعلق ماکعنساب و تخام دیقم هدومن ریگتسد

 عالطا زا دعب هوکثیپ اراد دیدرگ تعنادم و تعنامم ژدام[ هنخادرپ

 تشه هک یرک هنگرپ هب هفرگ رب عمط رهش فرصت زا ینعمنبرب

 وزا هدرب اجنل یلرک, ,فچ طب اج نر فر تسدارچک یهررک
 دودع# ارو] هدش هارمه دوخ عابث اب یجناک تماوخ دادما و تناعا

 لاوحا نیا یانثا رد و دومن تعج ارم اج نازا و دیناسرب هک تیالو

 دوب ةترک تروس ردنب رادجوف ار وا هک شنارکوف زا یکی ماذ دمعم لک

 و دش هارمه هنشک قعل» واب یچتودنب ًءدادپ دص ود و راوس هاجلپ و

 یدیعب تناسم تارچک» وا ندمآ ماگنه هک اجلا ٌهجار دیسر هچ نوج

 ه«ینانچ دوب هدیناسر روهظب یهارمه ر تمدخ عاونا هدمآ رب لابقنساب

 لامک رد تون نیا هدرک شرسپ دزمان دوخ ردخد تاپ کف قباس

 هدرکن فدوت اچلآ ژرر ودزا شیب |دهل دروخارب واب و دمآ شیپ یگناکیپ»

 ژوریف دیسر دنس یایرد رانکب یوچ و دش شیپ ٌناور رمگپب دودح مزعٍ

 ضشعاضوا زا ریخ یوب هنشگدیمون راکزرر هربتنآ راک دوج,بزا هک یتاویم

 دید یمن شلاوحا ٌهیصان رد یزورب» و یخرف یاهبع و دینش یمن

 اب هتنرگ رب را یهارمه زا لد ینیزگ تعاصم و ینیب تبثاعزا

 یرواپ تداعس ور یرثخا کز زا ر دومیپ تثرافم :ار دوخ ناهارمه



۱ ) ۴۱۳ ( 

 یابرد زا ژودن) هذنف زور هبس ۰ و دیدرک ۳ قنالخ هاک رد مالتما مزاع

 شیپ یسولامب واب هورگ نآ ددسر 1 دئاچ تیالوپ همش دگ ده

 دندوب زین وا نتنرگ هدص رد و دندوشک ینزهر و تراغب تمد هدمآ

 گنج زا رایسب شوک و گنج# دندوب هدنام را اب یعمج ژونه نوح

 لیخرم هک یسکم یازربم و تفر نایسکم ثیالوب هنناب یئاهر اهنآ

 اجاازا ةک دوخ یطوب هدرک لابغدسا روا دوب دردح نآ نابژرم و موف 1۹

 هدمآ شدپ تقفاوم هار زا و درب تس) لزنم هدزا و۵ هد راهدنق ات

 لبقت و یهاوخ اوه و صالخ) رابظا و دومنیقلت مارغحاب ار شمودف

 دحرسب ار وا هدرک هقردب هک تشگ دهعنم هدرک یهارمه و دادم)

 تالهم مایا ار تلرد یب تعب هددمر نآ هک اجسازا دناسر راهدذق

 نانکرک و دوب هدرسر اهننا دحرسب شنایح رازور هدیدرگ یضقنم

 داوم و یراننرگ بابسا لک ماظن تعلصم یاضنقمب ریدقت

 باس ربافب هدومان ینفعم نیا لوبت دندوب هدرک هدامآ وا یراسنوگز

 تقفاوم نامگ تشاد رداد رادنبمز نویج کلماب هک یننرعم

 ۳ جروتصم # نومهکم بحومب هدرب و ای یهاوخ وه و

 رداد دحرسب تمیزع یور * دور دابص یوم دیآ لجا وچ ار هیص

 :هار معت ورفه تذع زا اجا| دنچ یزور هک ماخلایخ یاب داهن

 هرظن « دنامر راهدنقب ار دوخ را یهارمه و دادما هر دجب هدش ه وسآ

 شیوخ دیسانف ماد یوم ناشک * شیپ داننا و درکرس دار لجا

 ۶ نت بدع نور زا «دردآ رب * رد و ارضو نایئاشاسمت

 نابدناج ( ن ) ٩



۱۳۱ ۳ 

 ناسف رب نیک غبت اضف هدیشک « ناشک یساد و ناداش تنر یمه

 نطو دودع# هتفرگشرابد) نانعراکزور هبس تخاو نوگشدب علاط هصقلا

 دیذاسر دوب وا لابقا لزنم ییرخآ و لام] بکوک طبم هک نویج کلم

 ار وا و دوب هنشون بوص نآب دوخ یدمآب رعشم همیقر رتشدپ نوجو

 لابقتسا ممرب یناغفا مان بویا نوبج کلم هدادعالطا ینعم ییزا

 دش را يرادنيمز دودح لخاد هوکشبب اراد هک ینلاح رد و هانسرف

 کلم نطو یهورک کبب نوج دیدرگ هارمه هدیسز روکذم بوبا

 لخاد زوذه تقو نبرد و تشک يتالم واب ؟ذم رب کام دیسر نویج

 ةضراع ریمجا رارف زا دعب هک لّأم نارسخ نآ ٌةجو دوب هدشن وا طو

 لوزفآ یم شننوک زدرب زرر و دوب رامیب تدم یربرد هدوناسرمرب لس
 ار هوکش يب اراد ثتسویپ اذن لزنم رسب هدرک یط ینسه ٌهلحرم

 یبانیب و عزح هداد تسد لالم و هردد) لام5 هعاس نیا ثودح زا

 نولج کام نطوب هدنشا۵ رب زا شعن راوگوم و هدزمئام و دومز رایسپ

 ناتسودنوب ار وا شعن هک دوب هدرک تیصو تروع نآ نوچ ر دروآ
 هدرک شتببات هارمه ار رظان لوقعم هجاوخ زور رد زا دعب دنمرف

 نایم یدکلاسلا ةدیز ؟ربقم رد هدروآ روهاب هک دومن نانمودنه ٌناور

 نوفدم دوب هتسب دوخ رب وا یدیرم تمبت هرژپ نالطب نآ هک ربم

 زوعش رد یروف و یار رد یلالثخا ار را تاقوا درد نوچ و دزام

 ةوللع ینعم نیا هدخر شفک زا صفان ریبدت شرم و *۵۵ یور

 راهظا رب دامغعا دوب هدش وا یاد ییشیدنا لطاب و يرطف ییشنادیب

 تسب هنرا ار ینببررد و مزح »درک نوبج کلم یهاوخ اوه و صاخا

 بمدرذ ای لوب يندمآ رک یهاچ» يداوج ۳۹ ر لوذخ رکون لنمع» لک



) ۳/۴۰ ( 

 رابظتماب و تشادد رگید یااد- و رکشل ناژا ردغب ۳1 بوخ راوم لانع»

 دوخ و درک نز شعن هارمه دوب هدیمر اجأیا ات دردعم نآ یهارمه

 دفج هک ۵اد رارق هدنام اجنآ یارگنمدخ و نایارس هجاوخ زا یدنچ اب

 لوش راهدنق هجوتم ازا دعب و دیآرب منا زا :دومن تمافا رگید زور

 شیوخ راک حالص يمانش تعاصم و يناور راک زا رویج کام یوچ

 نیقیب ر دوب هدید شیدنا داسف ژودن) هنثف نآ نخاس ریگتسد رد

 نثنر رد و دعد هار دوخ یرادنیمز لاعم زا ار وار گا هک تسنا ددم

 بضنو ربق هرئان شوخلع۵ بیرغنع هیامن یهارمه و دادما راهدنف

 ژاهتنا فیل دهاوخ باقر کاام ورسخ باقع و سرپ زاب درومو

 ارادهک لاس يا ناضمرکرابم هام مبن و تسدب میبص هدومن تصرف

 مادرم و اب! اب تشاد راهدنت تمس ۵ هترک جوک این ازا هوکشند

 رهدس اب ار تخب  هاشگ رب رثخ) اربد نت و دم وا هاز رم رب دوخ

 هحار و ناخ رداهب اب لاح ثتشقیقح ر هدومن ریگنسد شرمپ هوکشیب

 یم تبتاع دب نآ بقاعت هار یهاشداب ژرهاق جاوفا اب هک هگنسیج

 نینعمه و دندوب هدیدر کیدزن دودح نآب تقو نیرد و دندرپم

 گللام نشون دورو درجه) ناخ رقاب تشاکن ربکب رادجوف ناخ رثابپ

 اب هدومن ثشاد ضرع هانپ قئالخ هاگردب ار همدقم یی نوبج

 داتسرف تنفالخ الو باذج# ناعرسم بوعص* یویج کام ٌةمیقر

 هاج عماسهب لاوش ةدنخرف هام مکیو تسیب یازنا تلرد دو نیا و

 ناخ رقاب تشادضرع ٌکءلاطم زا دعب یهاشنهش ترضح دیسر لالج و

 زورفا هعماس رثا تذمیم ربخنبا راهظاب نوبج کلم نشون و

 ٌهيمدق همین هک اجلازا نکیل دندیدرگ لابفا گنروا ٌةياپ یاهدانسیا



) ۱۳ ( 

 زا هد هک تسا یدم رم تداعم و درورپ تسد و یدزیا درک تیبرث آل

 راقو ٌورپچ رب لالم و یگننلد راثآ تامهع دئادش و روما باعص عوتو

 ترسم شخت برط تامدغم ثردح زا ه و دوشدم رهاظ ترضح ۷17

 ةرشب رد یینارماک و تشاشب تامالعو یبامداش و حرف تاراما ازف

 ترشع و دزم ر اریپ تمج ربذمبا لوصو زا هدرگبم ةدهاشم نویامه

 تاذ راقو و تنانم و داد ادخ ٌءاهوح لاهک زا هدماین رد اج زا امآ

 یارکذت و رارکت هب و دنتفگن طاسبنا بولغم و طاشن دروم هازن یسدق

 دیدرگن رداصزبن هنایداش ینخاونبمکح هان دندومرفن یپجوت »دایز

 تسدب وردادب ناخ رداهب ندیدر ربخ هکر گید زور دنچ زا دعب هکنآ ات

 قئالخ ةماع مالعا تعلص ریانب دبمر رگ هذنف هوزپ لطاب نآ ندروآ

 ةراشاب دوب هدنام یعش ٌهبئاش ینعم سیا عوقو رد ار ابنازا يضعب هک

 لوصو زا دعب ناخ ردابب هلمجاب دمآ شزاونب لابقا ٌنایداش الاو

 دیناسر رد)دب ار دوخ هدرک راغلبا دوب هک یاج زا نویح کلم شون

 و درد ] فرصت و طبض دیقب هوکشیب ریچس اب ار هوژپ نارسخ یا و,
 رب یز وریف دونج رثاس و هگنسدح هحا ار اب هتفرگ هارمه ار نودح کام

 ماجرف هب نر لاح ماجنارس بیرثذفع و دش رمکپب ٌهناور تعرس جحانج

 دنمشوه نارودید هندای شرازگ ماقرا عثادب همان تداعس نیرد

 راگن قباقح کلک یونکا دیدرگ دنهاوخ یبگآ و ترپع بایماک نازا

 کرابم سولج یشج مایا عئافو همنت هقنر رونلا عمل روضح عناوم

 مود و تسیب دزاسیم موفرم نایب ٌمععفص رب هوب هتشرذگ هک ياج زا ار
 دقءکی ناخ لداع بناج زا یروپاج» بجاح یلعدمع* دنس لاوش

 شزرا ه)یوز راز» ها زا هنابژ ۳۹1 ساملا یردنگا کی و دبراورم



) ۴6۱۱ ( 

 هیبرر راغ» ةردب هک یماملا ناغبرقت و دینارفگشعشیپ مسرب تشاد

 دلورفعج رگید زور و هومن شکشیپ یفارع سا هساب دشاب تمیق

 تمحرم) و دومن تمزالم تلود ز ارح| هدیسر ) ارپذم زا ناخ:درو ه))

 لوب "درک نآ یا ضدتا رآ ملاع یار مایا نزرد و دش یهابم تعاخ

 هدنخرف دان الاو ؟دازهاشداب تمظع جرب رنخا تمشخ جردرهوگهک

 مورع* تداعس اتم :زالم فرش زا یثدم هک ار مظعم دمعم میش

 هدومرف بلط ریصم نود رگ ربرس یاب دایفب ضیف داب] تلود ژا 1"

 تلود بایسکلالجو زع هاگشیپرد ار دنوپپ تداعسرابت الاو رآ دنچکی

 یارما دبز فیل دنراد روذلا عمل تمدخ تداعس دنمهرهب و روضح

 هبوصب ی .رایذخ» و تهشح ٌیصاذ ٌةرغ زا رییغت زا | ر ارما| رجما ماظع

 تمیانعب ار را روکذم هاممراهچ و تسیب و دننخام دنلبرس یکد یراد

 و عصرم زاس اب ریس و دیراورم ةفالعاب هصاخ رجنخ و صاخ تعاخ

 یکی یفارء و یبر سر هد هلمجا ازا پسا تدعبب و لیف هدام

 تدیقع و دندومرف صخرم هنخاس روگ انوگ محارم لومشم الط زاماب

 لاساب یفارع پسا و تعلخ تمحرمب 9 ناخ ۳

 رهدهج تمحرمب کیره شرگید رسپ رد دیم) گرزب و زب و ملا ویا و الط

 و دننشک صخرص ردپ اب هدش یهابم دیراورم ٌهالع اب راک انیم

 ةعلذف تسارعب راخ لقام رییغت زا ناخ تدیقع هکدش رداص الاو مکح

 دیس و دیآ روضح هاگشوپ هب روکذم ناخ و دیامن مایق دابآ تماود کرا

 :هدپور رازه چاپ ماعنا و ثعلخ یاطعب ناخاداع ریعس يا دم

 ُز نه ارع پسا و تلخ تمداشعر کلمل) تطع بجاح رصاد لوعم و

 بوع و ددخفاب فارصدا تسصخر هنشگزارفرم هنبرر رازه جن مامد)



۱ ۲۱ ) 

 صاخ تعلخ اب ناونع تمحرم یامرف ینالیگ نیسح دمع# میکح

 یارب اببنا رگ ساملا یکهدکهد و دیراورم ٌهفلناب عصرم رهدمج و

 تعلخ اب ناشن تفطاع نامرف و دش لسرم ناغلداع یزارفرس

 لاسرا کلما) بطق یارب دیراورم هقالع اب عصرم رهدمج و صاخ

 " نآ اب هديشوپ تیانع فیرشت ینکد یارما زا سک تسیب و تنای

 ٌ؟رصاب ٌورف مانب اردپ تطاع غیلرب و دزدی درگ صخرم ناغدئوت هدمع

 هک تدای دان یارغط مظعم دمعم ,ةداز هاشداپ لابثا و تفطلس

 و دارهاشداب زا تیم الش رد هکناخ ریزو اب ارمالا ربما ندیسر زا صپ

 هناهاشداپ تمحرم و دندرگ روضح ٌهبعک هجونم دوب راکماک ردقبلاع

 ینابناهح و تفالخ جانلا ةرد نآ یارب اببنارگ عصرم پرس

 یارما زا و رک لسرم ناخ ربژو تبج هصاخ تعلخ ۴

 نامهز ناخ و نخ زا دارس و هیدوسیس هگنسیر هجار کد یکموک

 تعلخ لاسرا تیانعب هبوص نآ ياهدهع زا رگید سک لبچ و

 نارکون زا یئاویم زوریف ماگذه برد و دننخارفا زابنما تساذ

 هد ادج رژا دیس 111 راک رد هش زوکذم ههانچ هک هوکشیپ

 رثخا یادز تملظ هدبسر سوب نافسآ تلودب تداعس يربهرب دوب

 یدصناپو رازه بصنفم و ریشهش و تعلخ تیانعب ودیدرگ عااط

 نزد زور نوچ مجأپ و تسیب تنفای شزاون  لومشم راوس دصداپ
 تخا و تداعس ضایر لاین هزان یمار گیرمع زا یسمش لاس مشش

 هژسجخ دازناا و هدازهاش یدنلبرس و تلود ٌهقِیدح لگون یدنم

 حصر يییزس تمیادعب ردق نارگ ؟داژ هاشدابنآ دوب مظعا دمع* میش

 . هماٌخابوط زا پس) رس مد دیراورم ةقالع اب هصاخ رچلخ و

0۳ 



۳۴۸ ) 

 زاساب یرگید ورک انیم زاس و نیز اب یکی یفارع ساژرد هامجاازا

 نریم رفعج دیس مایا نیرد و دندیدرگ تفطاع راظنا دوم الط

 هلسلس نآ ةداچس بحاص ردپ یاجب هک یراخب لالج دیس فلخ

 ناخ عاجش و دیدرگ تزء زودنا هرهب تعلخ لاسرا تیافعب تسا

 ناخ مالسا دل و مدحرلا دبعو ناخ*اوخ رییغت زا هدانج یراد هعلقب

 دمع* رذن دلر مارهب شکشیپ و دننشگ زارفرسیناخ باطخب موحرس

 یدنج و ناخصاوخ و یرکد نایکموک زا هداه هگنس تنوگهب و ناخ

 هکشبپ ناگنفای راد ضرعب و دمآ رد رثا یسدق رظنب اهدهع زا رگید

 یءیبط لجاب موحرم , راخ مالسا ردارپ ناخن دایم هک ددمر تزع

 ناخ تناماب بطاخم ینانم-یلعاق| و دم] رسب شنایح راکزرر

 یازنا هیاپ سانا عبط متشه و تسیب تشذگ رد تاجافم تومب

 ةنالخ راد نوریب هدومن تمجغر یراوسو راکش طاشنب یرادنابج گنزوا

 گنننب دنچ ییوهآ ریش یحاون یارهاگ راکش رد و دندومرف هجوت

 داینب ضیف رطاخ زا دابا زعا رس مزع روکدم هام زیاس و دندوهن دیص

 ینارسک و تلود .یارس .نشلگ ناب لابقا سوت نانع هدز رب رس -

 اب ار ناخ تداوس "دلو ناخ لا لضف ژور نبرد و تمدای تاطعتا

 دجع و ناخ میحرلا دبع و ناخ یفص نینچهه و شدرخ  ردارب

 دنا موحرم نآ یاهداز ردارب هک ار ررفغم ناخ مالسا نارسپ نمحرلا

 رفعح رگید زور و دندررارب ترودک سابل زا هدومن تیانع تعلخ

 صخرم بوص ناب هنخاون هصاخ تعلخ تمحرمب ار ارپنم رادحوف

 دنتخارنا زمشب تدواعم یاول تداعس ریرق هدعق یذ مود و دننخاس



۷۷ ) 

 و هدسدج هجار اب هوعشیپ ارادیراذفرگربخ عام ژ) دعب هکذیا رب

 تدش دوحواب هر نک وپگپرب یحاوت ژا اوت مدیذ هرهاک جاوبا رئاس

 تمداسم زوره دزودم دود رد هک ازگناج مومس یاهداب و اوه ترارح

 تسدب ار هوکشدب اراد و تا هدیناسر ردادب ار دوخ هدرک ی ط یدیعب

 تشاد هضرع نیا لوو زا دع , 5 دی در زودرپ زوضح هحونم هدروآ

 هنفاب رودص فرش آن روک دم ناخ و هجار مادپ سشزاول و تمحرم روشذم

 تفطاع مایا نبرد و تشک لسرم ود ره تبح صاخ تعلخ اب

 ماصذعا رقظ نادهاج# ر ماظع یارما رثاس و ناخ مظعم هناورسخ

 هللا لیاخ و هول ام راد هبوص ناخرفعح و زا دوب هلاکنب تسس رد ۹

 یارما و اهدمع ر ناراد هبوص رگید و باچرپ راد. هبوص ناخ

 ناخ تباپیم؛ و تخاون تاهاد# و .تزع فیرشذب ار فارطا

 راظنا دروم عصرص زاس اب ریشمش و, تعلخ لاسراب ار لباک راد هبوص

 ریشمش و تعلخ لاسراب هدنپ راد هبوص ناخ دّرادو تخاس شزاون

 یاطعب ینکد یجایبرو یفارم پمسا تسرگب ناخ رالاس دیس و

 ریدغت زا یجدزغ یرادجوغب ن اح تمایش و دندیدرگ ي هابم ریشمش

 يرازه هس بصفمب راوس رازه ٌةياضاب هنشگ بوصثم ناخ ریشمش ,

 ناخ هللا دف دسر یرشا (صضر ؛.عب یوح و و دش زارفم یا رازره ود

 

 وب )۳ اگایب رد 45 وار نا رب ناخ ددعم ءدرط

 ییدصذاپ و رزه 6 منب بصشمب یدصداپ هداضاب ؟دس بوصخم وا ی اع)

 باطخ) نیدلا ریمعد لیدر و ِفد ارگ شزاون دروم راوس دصداپ و رازهود

 ۲ ياخ باطخ) یروپاج#: لامج و لب ردجازکپ ك دافع و یداخ
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 یا
 ماع یاطع و يناخ هنایم باطخب هنایم تیاذع و ملع تمحرم

 لیف تمحرمب و یناخ داهرف باطخب ی ناخل| د درمیلع گیب داهرف

 روح هگشیپ زا هک هرماع ٌهنازخ هک دننشگ رومام هنناپ ینزارفرس

 اجنآب دوب هتشگ ررقم هلاکنب هاوس بجلوم هاوغلت یارب رونلا عما

 سح و یعاوخ تلود یودلج:؛رداد رادنبسز نویح کلم و دنراسر

 سیم

 تییانعب دوب هددسر میدندب وزا هوکشیب اراد رک رد هک ینمدخ

 هک لود 5 درسر نویامه ضرعب نو> دیدرگ هناهاشفش محرم بابساک

 ار وا هناهاشداب تفطاع دراد ینیشن هشوگ دارا یشنم یاخلبات

 تدودج هحار" بره ِ»ِ و تخخاس فو  9 راز مچلپ ۳۹ ادلاسد

 نابق ةردخ و ء باشن قروجح* نوح تمدار لوبت رویژ 5 لوسز

 يزارذرس یارب ناخ زاونهاش ٌةمیرک هجرز مگیب وناب شزاون تمصع

 5 ددمح ییناپ 1 تاهابم و راخافا تر یهاشنهاش ترضح

 دذح یدعاس ۲ دنگفا وا کسب تداعس یاس روگ دم دام

 لوانت اجل | هصاخ تععن و دندوب هناشک نآ شخ غورف روضح رونب

 صئافن رگید و ت) | عصرم و رهاوح زا 09 ؟ دروا اج* راکزور

 ندواعم تداعس نیرف ی اعم ۰ هناخ تلودب زور رخ و ددنارذگ

 هاکراپ يیاهدمع عیمج» لاکشرپ ِد محو تدسانم) تاقوا . نٍدرد و دددومن

 نمحرلا ثدع و دش تممحر مس یناراب تعلخ بارم تواکت ردّةب لابفا



۱۳ 0۳ 

 تاهابم کرات ج2 ی ناخ دمعم ردن نسب

 شزاوذ درسز یب؛دکهد تیانعب رویت ار هگنسیار هحار و تخارما

 زاروس تعلخ یاطعب تفذح ًةبْنع یاهدنب زا یرایسب و تفاپ

 زئاد هنیس ودس لیبقتپ هدیسر هولام زا ناخ رادماب مهدعه دنتشگ

 مایا ن درد و ددشوپ تاابم درشت تسلخ تیانعب و دید ۱و

 ! رفظ رکاسع زا یجیف اب پووج ار هجار یارا م !اع یار یاضنقب

 یشیدنا هتوک لامکزا نآ رادنیهز تپیبترپ هک رگن یرس ناتسهوکپ

 هداد یاح دوخ تیاو رد |ر هوکشیب نامیلس ینیب تبداع اد و

 هک تدای ندیعت دومنیم یعحس :دوبیب ار وا تشادهاگن و تیامح

 دیما و می ددعو و ۵ءو فثاطاب ار تاالض جاوید یدشن هلوغیپ 11

 دوجو هک ار دانع و تسوصخ ٌهحود ٌةبعش آر یبدت یسع» هداد

 رگا و نآرب ناتسهوک نازا دوب داسف و هدنف دیلوت رمذم شدوس ی

 لطاب 0 شا دهاکد رد هنشگن هدننم دنپ و هظعومب روکدم رادنیمز

 هنخاس اشکناپح جاوفا ر .دس یپ اروا تیالو دیاهز رارصا لصاعب"

 قرش کلام نار کز عااقو شون زا و درامگ شن 2ااصدتسا رب تمه

 یاضلقمب هک ار ناخ؛درو هلاهک دبسر عساجم قئاقح عماسمب هبور

 در دب هوزپ هردو عاجش ان یعارمه دب تشونرس و علاط فع#

 دیار دگم ه زا دادیب غبنب ار شیدا روج شیک ذ نر زاد هدرک رایعخ|

 یا تنطلس دمع رد :؟ذا [ روکذم ناخ لاح تیعبک زا یلمج*

 نآ ٌثضراع حوفس ٌهطساوب هک تادوا نارد و دوب هذدپ راد هبوص ترضح

 کام زیگنا شروش یاهربخ هوکشیباراد تاریبدت ءوس و ترضح
 دوخ یاوه ار عاچان و تمنر تکلم» تاذکا ر فارطاب بوت



۳۱۴۴۴ ) 

 ژا روطسم ناخ هدشک رک دل هذدپ رس رف هدمآ رب هلاگنب زا تدطاس و

 هذدپ ۸و سون واب ت دبورگ رد رک حالص یسانغان تبع و ی ار هد لصم

 رمک یشیددا طلغ زا و داد شفرصعب تیعدامم و یگدانسیا ي د ر

 یهارمهرب هل هنسد تلود راوزساب 11 تعباذمو تقفاوهل ی

 ناخ ینشاد مرذحک و ژزعم اروا عاجشان و 19 :يوهاوخ تلود و

 درگدم لمع وا دیدیاوع و شکدکب زوما عبمج رد و تفگنمس يناب)

 روپر دارد هدش ناور سراذب بوصب هذدپ زا باب :[ ربکا تممیزعبنوج و

 هنفاب شرازگ تمس لامجا م ,رب لادقا ٌهفمعی دا لئاوا ر د هچب !انج

 ینیعم وا ٌکعفا دمی هوکشیپ ن 31 یرادرسب ۹۹ یعهاشداب رکاسع اب

 هدلا راشم ناخ تشگرب هدروخ تمیزه و درک تگدج هیب هدش

 نامز رد و دوب یم وا اب و تدر شعلارمه هلگنب هد هددزرو تداوم

 یهاشنفش ترصضح لالح و تعمظعء ربذ روهظ و لالقثسا و تنطلس

 ؛لاعم لایخ و دساف هشيدناد 3راب مود . لاکس هننف .سادسان نآ هک

 قحو تعن نارفک نخاذب شیوخ تخم ارج هدما هاب !|هلاب

 هارمه زین »دی درگ ارآ فص |اربپ ترصد بکوماپ و ددشارخ یمانش ۳

 نذنای تمیزه زا دعب هنفای شرازگ رتشیپ «چلانج دوب زینسلطاب نآ

 هلاکنب هب هتشگ رابدا کلس نانع مه ورارف قیرط قیفر هراب رگد وا

 ٌةنشگرب تیلوالدب ن 1 لاح یامیس زا نوح هجدر م سرد یرکیل "تمدر

 راث] و دیدیم |دیوه و لأام ءوس و تمدفاع تساح و ناشن لابتا

 یررزا هنگ دبمون وزا تفاب یمف رد شرک ةربچ زا یزور,ب و يخرف

 برد زا رررپ هددوف عاچشان هک تو یدرد د ددنارذگ يا زرر ارادم



3۳0 ) 

 هدیدن دوخ رد تسراقم و تابث باث رگن ربکاپ هرهاق رکاسع لوصو

 ٌهیصان زا تقانر مدع و تقرافم دارا نوچ تفریم هددانب اجن زا

 یاوغاو نیا روح و یشنادیپ یاوتغب دوب هدوهد سرعت شلاح

 شکچوکرسپ ,ناخ لا دن اررا یکتا هذنف نادسفم زا یعمج

 لکن و يزخ ةمیمض زین ار لابوو رژو نیا لیصعت هدیناسر لئقب

 يط رد ییزا دعب «هدقم نیا لبصفت «جلاذج ددنادرگ شبوخ

 کلک موئرم ماجرف دب عاجان لاوحا شزرازگ و هلاگنب میلاوم شران

 * دیدرگ دهاوخ مافرا قئاقح

 رود رب یجاح ریش راثا تلو دراصح یانب

 دادا ربکا ةفاللا رفتسس دادنب ید اعم ٌععلق

 خاک هادش عبس وصح رامعم و داجبا ناینب سدنپم هکاجاززا

 تلم و کل ۵ع|وق ددشد یارب ظ دایذب یدبا تنارد نیا یالاو

 قنرر هنخارفا الردعا و تعدفر جواب ثتاالح و تمشح ینابم صیسات و"

 رس
۱ ۰ ۰ 2  

 یارا ينيک رییدد یسک+ ناهج ءانب نیربد یاب و رهد یارس یک

 مرجل هنخاس طوبرم و طونم شنیرنا یلرس یازفا تفیز سیا
 راصح و ندید نصجح تمد ؛اصر و سداعدح رد بادح دزد تسمه هراومه

 نٍدنم لقع و نیژر یار مامتها 5 ی و 2 دردم تزرصم و ۷ نیوا ۷ تیلود

 و تیبا ناکرا صدصرذ و یراددابمج و لمس یاب ماکعنسا رپ

 راصح ثادحا مایا نیز نبرد مالک نیا دب وم دنرامگیم یرادماد

 نآ نوج د داب| ربکا ةنالخاا رقنسم ةعاف رود رب تسا یجاح ریش
 شرع یناکم ندیلع ترصح 1 سامم یللو ناسا تناود لیاو ۰ و ۰



۱ ( ۰:۴۳ ) 

 ژا دناهدرک انب هارث باط هاشداب ربکر دمع* ییدلا لالج * ینایشآ

 نانسودنه تعدسف موس تکلمم هعیفر نوصح ر هعینم عالق تامظعم

 نویامه دمع نازا و تسا ناشن نودرگ تدطلس نیآ رقم 9

 رداوج و رز زا داخق سئاغنب سب زا ندرقم تداعس نامز یا ات

 تکوش بابا رثنا و تا ناک و رع: يازفا کشر هنشک 0

 هک لیصف ییزا لبف و دشابیم نارد تدم هبا تلود یا تیبا و

 ماکنه برد ادهل تشادن دنپوگ یجاح ریش فرع لها ناسلپ

 تمشح گدروا مئاوف زا لابقا و تنفالخ دعاوق هک ماچلا تداعس

 وترپ زا اربپ ناپج و هیدرگ دیشم یگراذب نامز ٌةفیلخ لالج و

 یار تنرگ رس ژ ا یناوج و قنور ردگ لاع هاشلهش ردٍیدت و شناد

 دومن اضنقا نانچ تسا یننسه ًرومعم شخب تذیز هک یارآ ملاع

 دزشذخب ماکعلس) يجاح ریش راصح ثادحاب ار هکرابم اف 1 هک

 رداص دابا ربکا ةفالخاا ۹ تامهم نامظانب هایقنلا مزال مکح و

 :ٌهعلف رد هک هردو نارپ رویعلد خرس گنس زا راوذسا یراصح 4 دن

 رب مامثها و یعس رمک نآ مامت) رد هدرک انب تسا ةنفر راکب روکذم

 لاف خرف لاس را ٌدعف یذ مه دزداپ هدذش هس بش و دددنب نادم

 راثآ نوپ مه هوکش نام-آ یاب نآ یارب میجات رارس| ناغفاو هک

 دندامن ساسا ارفآ یئرابم و يگدنخرفب دندوب هدرک راینخا تمعاس

 هلصاف ر عرف هدزارد یدمز ینسپ ربانب راوید عافترا ابرد بناج زا

 بناوج رگید زا و عرذ اپ راوپد ضرع و عرذ تصش هعلف راوید ات

 راوید ات هلصاف و عردذ تعه راوید عافترا تشاد تعفر یردمز هک

 نوردب رد قدنخ و عرد رابچ راوید ضرع و عرد ته زید هعلق
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 تلود باوباا باب کیا ره ی هژاورد جیفپ و دش ررفم ي داح ری

 هم هاب زا تلمایت شان. اس رای تست

 تمسرب یکی ر يربكا و یرضخ ر لوپ هینه ةزاورد یوربرر هزاررد
 ارد بذاج# يرگيد و تسا جرب ۳۵ ناو رد هک هژاورد ریمی

 هرگنک و تما کرابم ةکورهح هنرد هک یدرخ ةزاورد يذاع*

 نامرغب هلمجلاب دیدرگ دوپعم هکر ابم ٌةعلق روتسهب زادنا تگنس و

 نادانسا و تراپم یحاص دن ] تربخ نا رامعم هاذپ ید هاشنهش

 يانب نآ نفخا درپ و راصعت [ نتخارف اب ششوک تسد ترامع

 هندربیم راکب يزادرپ همان راک و یيزارط تعنص هدوشک راث] رپپم

 تسد دلوف ناشارت گنس و وزاب یوق گنچ نینهآ نافاش اراخ و

 مان هشیت ساملا فونب :۵اد یرو ره و یداتسا داد وری اهرف

 نغدق و هبکات و مامت مامنهاب و دندرنس یم مایا یفم زا نکهوک

 ضرع رد هکن] ات دژدرکدم راک هوبنا ٌقرف و ربثک ي ةلخ زور ره میظع

 ۰ تدای ماجما هناردپ و مامت] ثروص لاس تب تدمج

 ندو لهچ لاس یرءت نزو سشج

 طاشن و شیع بایمک ناپج هک طانم تداعع تاقوا سیرد

 نایناپج هرهاق تاود نایارآ مزب دوب طاسبدا و ترشع زیربل ملاع و

 تعمشح یایاریپ نعهچا و دنداد ام هزات ینشج هدنخرف درروب ار

 هنسب ینارماک و ترسم نیذآ یگزانب ار تنطلس داراب ژرماپ

 نژو یشج ینعب ننداشک ایملاع یور رب يمرخ ر برط باوب)

 ردت کان هاشذمش برف تمارک رمع زا مود و لپچ " لاس يرمخ

0۲۴ 



(۰ ۷ ۲ ) 

 مود ر تسیب و تمذگ راژرر ژورفا تج؛ هدیسر رد نیگن ديشزوخ

 ساعع و هنسجح مزد 2 هادرما مود و تسیب قناومف هدعد يف

 ژور زا یزهگ رابج ياضقنا زا دعب هنفریذپ داقعنا تروص نویامه

 ةوکش زا تلود نازبم هزاتلسع ساسا تداعس لفع* رد روگذم

 نژوو دیدرگ گنس نارگ لابقا روشک نیشن گنروا لالج ر تعظع
 هک یسودق رصنع و يسدق رکیپ نآ هننای عوقو ررقم یاب دوعسم

 رثاسو هرقفو !طبتسارصاف شردق راب دیچُ» زادرخ يرزاب روز توزارن
 جاینحا یوک نادنمزاین و قاقعام| بابرا و دش هدیجمف هدوعم ءایشا

 لاون ابرد فک ربا ویدخ دم دبما سادب دوصقم دقن نآ هوجو زا ار

 هنوگب ار ریظن رم ربرس یاب یاهدانسیا هدوشک لاضفا و دوج تس۵

 هندپدرگ لاسآ و ينامآ دهاوش یاشک هرمج ی يشخ» ماک و تعمحرم هنوگ

 هاشداب لوربک تفالخ نیعلا ةرف یمظع رم طبس جانلا زرد هلوجا زا

 اهب "نارگ دیراورم دّقع کی تیانعب ار مظعا دمح هنهجرا ٌداز

 و دندیشخ؛ یدنلپ رس دو موظنس یارد زین رادبآ لعل یاپناد هک

 هک غوط ناموت اب صاخ تعلخ یاطد نکد راد هبوص ارصالا ربما

 صانخا زع ناب تعالخ هاگراب نافذئود و اهدمع ,غورف رم تلرد نبرد

 هناضاب یشخب ریم ناخ یبما دمعم ر تفای یگبتر الاو دنبای یم

 دیدرگهیاپ دنلب راوس رازه رابچ يرازمجاب بصفمب راوس رازه يرازه

 شزرازگ «چلانچ ییزا لبق هک ناخ نادرمیلع فلخ ناخ میهاربا و

 زور ندرد دوب هدش فظوم هنابلاسب هنشگ لوزعم بصذم زا تفاب

 يرازجاب بصفهبهدیدرگ هناهاشنرش تیانع راظناحرطم زورفا ملاع

 اب ودره پس و ریشمش و صاخ تدعاخ تمحرم و راوس رازه جلب



)۲۴۲۹( 

 اب تفیرز لجو ةرقن زاسب نیزم لیف ریجنز کی ورا انیم زاس
 دمعرذن یر نمحرلا دبع و دش تفطاع یاورمک لیف هدام

 یجولام و هدپور راز»یس ماعباب ناخ ریس) و لیف هدام یاطعب ناخ

 تیاذعو راوس رازمجاب یرازه فپ بصنعب راوس رازه ةناضاب ینکد

 راهچ بصنمب راوس ددناپ ٌهفاضاب ناخ یضترم و لیف ریچاز كي

 دوم شندرو هکر زار هورداپ ماشیا و روم بس و
 رادماد و الط ژاس اب بسا ورک انبمزاس اب ریشمش تبافعب راخ

 دصناپو رازه ود یدصنپ و رازه هم بصفمد راوس دصناپ ٌهفاضاب ناخ

 تافثلا راونا حرطم لیف ریجلز کب یلاطعب ناخ رادشوه و راوس

 تنفالخ 8دس یاهدنب و تلود نانسآ یاهذدمع ژا یرایسب و دندش

 هناورهخ تمحرم بایماک بهاومو ایاطع رگبد ,بصانم شیازفاب

 رود روضح هاگشیپ زا هک ردشلا عینر یارما زا یهورگ و دندیدرگ

 یلعجنگ و دنتخزرفا تاعابم ةرپچ تعلخ لاسرا تیانعب دندوب

 راوس دص ود ورازه کن یبازه هه بصخب هداضا و لصا زا ۹

 یدصناپ و رازه بصنمب یتاوبم زوروف و دددش تافنلا راونا جو

 ةفاضاب گیب مع و راک انیم زاس اب ریذمش تمیانع و راوس دصناپ

 هفاضا و لصا ژا و راوس دص هس یدصداپ و رازه بصذهب یدصاپ

 فیس و راوس دصناپ یدصناپ و رازه بصنمب ناخ ةللا لضف

 دارم و دنخدای یژارفارس راوس دص رابچیراز» بصامهب یوقص نیدلا

 باطخب سصیون ناسرن ملاص ,دم و يفاخ تافنلا باطخب ناخ

 یاهدنب زا رگبد یعمج رو ناخ روبذ و هدنشک رومام يناخاواكم

 دمع دیس و هندیشوپ راخاف ةوسک تعلخ یاطعب تفالخ ناتسآ



۱ ۴۲۸ ) 

 راوی ملمناب مادک رهرعاش یدیسرب» و هجر ضوم ال و یجینت
 دنلبرم پسا تمحرسب اهدنب زا یدنچ و هیدرگ یهابم هیبوز
 هدش ماعن| حالص و لضف بابرا زا یدنچب هدیور رازه هد و دددش

 ةگنس رسا وار و ناخ رادشوه و ناخ رادمان هدنخرف زرر نیرد د

 تا عصرم و رهاوج زا هنسیاش ياهش؛شیپ هگنسمار روذک و توارداج

 لمتشمناتلم راد هبوص ناخ رگثل شاشیپ و دندیناسر ضرع لعم#

 رونا رظن زا ایشا رگید و تا عمرم و رهاوج و یقارع پسا هدرب
 فارطا یاعدمع زا يدنچ شکشیپ و تفاپ لوبق ةحرد هنشاذگ

 هترشع رمجنا نآ نایارس دورسب هبپور رازمجل و دبسر نویامه رظنب

 رانک نیمز رب ناخ رادشوه مامنهاب هک یناغارچ ماکفیبش و دش اطع

 هنشگ لابقا مزب یازنا غررف هوب هنفای ببترت عمش زا یوج يايرد
 ترضح هجح یذ موبس دیدرگر ظاف توکلم رطاخ طاسدنا تمءاب

 ژرر نآ هدش کرابم عبطیلزفا طاشن دابآ زعا غاب ریسب یهاشنهاش

 ترسم و ینارسک و 0 سودرف سشلگ نارد رگید زور و

 نبرد دن دومرف تدواعم تداعم ییرف مجلب و دددوب رس ینامداش و

 ناخ رادشوه و راک انیم زاس اب رپس تمحرمب ناخ مههاربا مایا

 ٌةناضاب ناخفیس بصنم و هفتفاپ شزاون لین ریچنز کی یاطعب

 زونوت هگنس یشک هجار بصنم و راوس دصئاپ و رازه ود راوس دصناپ

 ینایگ یموم خیش و دشررقم راوس رازه يرازه ٌناا و لعا زا

 ياهدنب زا يرايسب و پسا تیانعب کلیره یشاک و

 زا یهررگو دننخودنا یزارفا رس تعلخ ياطعب ی ٌهینع

 ةرهج تعلخ لاسرا تیانعب دندوب ررد روضح هاگشدپ زا هک اهدمع



( ۲۴۷۹ ) 

 نادرمیلع ارسال ربم) ترضح یيلعا نامژ رد نوح و دننخورفا تاهابم

 ترضح نآ شکشیپ یلرب یرصتخم عمرم تخ موحرم یراخ
 ینیشن کنروا دبع رد هففابن مامتا ٌةیاريپ ماکنه نارد و تخاسبم

 نآ مامتاب یلعا رسا لالج و تمظع ریرس یازنا هیاپ یا لالقنسا و

 فرشا مکح دوب هنشگ ادم و هدامآ تقو برد هنفریدپ فافن زع

 کچوک تخ یلجب هناخلسغ صاخ یمجلا ردار نآ هک دیدرگ رداص

 تداعسراونا برق تعاس هک روکذم هام مهن و دنیامن بصن را انپم

 دیدرگ راکزور هاشنپش سولجریذپ تفیز ران رهاوج ربرس ابیز نآ دوب
 مامنها و تمدخ ییسح یودلج#ار هذاخ رگرز ةغوراد گیب یلتهلا و

 هدیشک رزب هناهاشداب تیافع تخب رویامه تخن نآ مامتا رد

 ژور و دش اطع واب دمآ رب وا گنسمه هک هدپور دصناپ و رازه شش

 تمظع یارس تلود و تزع هاکراب دوب ی ً؟دنخرف دوع ۸5 رگید

 دیشروخ برشلا تیب کت ر دیشمج مزب تربغ دیع مژاول دیمنپ

 هنامز و هاد رد طاشن و برط ٌزارآ لابق) سوک یاون هراب رگد هتشگ

 نیمرخ نجئآ داشک طاسدنا و شبع دهاش یسریگ لغیب قوش ضوغآ

 ترشع زارط ار ابلد هامزب رورس و یهغیب یذآ و هیدرگ هزاتروبح و
 یللاو ٌهبنع رد رادقم عبفر نانیئون و راعش ندیقع یاهدنب دیشخب

 تینهت تامیلستب هدمآ مهارف تفطاس یاس یامسآ ژدس و تفالخ

 مزعب دوعم نداعد هانپ ید دوم ویدخ دندیدرگ نت داعس یارآفران

 نارب الط ٌةياپ رپپس تخن هک یهوکش هوک لدف رب هبع زامن یادا

 ی يهاشنهش بکوک و یبلا رف اب هدش راوس دوب هنفگ بین



۱ ۴۳۰ ) 
 زامذ و دز دومرد یناژرا مود ضدد ها6 ددع نیسمپ تسا یهدبا تنلود

 و دفر رد و دف دومد ندواعم تراعس ندرت :دراذگ تمعامعب لود ء

 زا تعحارم دعب و دننخارفا رب یبلل) لظ رونب هدبد راکزرر ویدخ

 ینارمک گروا رب نازا سپ و دندومن نابرف تنس میدقت هاک ددع

 هادب و دننخا درپ دنمنددء یاهدنپ يشخ» ماکب :دومرف سواح

 سولج نرشج .نوج و دنخاس ور ینابج مک ششخ و اطع ۲ شهد و

 دوب هدش ررقم هیعس ددع يا ات نآ تدم هادنما هک یویامه

 تنطلس هاگشدپ ناراکشیپ ات دندبشخ) مودق زع هابازعا داینب ضبف غابپ

 م ههرابچ و دندیزگرب ریذآ بابسا هدیچ رد یشج طاسب لاب غارغب

 بت دددی درگ تلدعم و تمل.د یارا ریس 1 دوس رف تدواعم ,مشب

 یژدرب دابآ رضخب رهش نأیم زا هداشکرس

 هوکشیب رپچس اب ار ماجرف دب ربدم نا هک نالخ رداهب مگنه یرد

 تافاکم لسالسب دیقم هنفرگ رداد رادنیمز ناخ رابنخا زا شرثپک

 دروخ رد ر راثر ی هددهوگن (شیکرم فد ک یندئآب یولعم و یزوص

 ای درآ ي یم ناشن اکاف نادسأپ ی 1 عرم مر بچومب دشاب رزم
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 پی وسپوس



( ۳ ) 

 ندعم بدصد رابدا 7 یراد ربخ یارب روت رپ روح زا ۹1 ةلیح

 سوب سبهز تلود «دمآ روکدم هام مهدزناش )او ةراشاب دوب هنشک

 لابقا هاگراب ضزرعم شلآم تماخو لاوحا قلاقح و تفایرد

 ی گفوح رد هوکشدپ مپملس ًر ۴ هوا نالذخ ۹1 اتسولو رودصب اعا

 هصضوح سپ رد ءهلدچ کدب رظن و هنناشنب یلدف هدام رب :داشک وه

 و دنزاس همش لخاد هنشگ هارمه هرهاف جاوفا اب ناخ رداپب و هنسشف

 رد و دنناسر دابآ رضخب هدود هنپک یلهدب رازاب و رپش نایم هار زا

 رارق وا ندوب یارب هک نآ ٌةروپ صاوخ تارامع زا یظوفعم یاچ
 و درخ قئالخ یگمه هکن] ریهشت ییزا ضرغ و دنرادعاگب دوب هاب

 ٌهبئاش یب ار ماجارس هریت تعب هدیمر نآ ماع و صاخ و کرزب

 نایاخ راز دعب سو دنیامن هدهاشم یبعلا یار بیر و کش

 لاج"* و لئاطال نانخس یاج اروح هثثف ناباط ةعئاو ووگ هدییب

 ةناهب ار ناشابوا تعلمم تارطا و دودح رد و دنامن لطاب تاروصت

 نآر ثا تلالج مگح بجومب و دسرن میب شروش زیوآ تسد و هاسنا
 ؟ددناشن لدف گضوح کی رب شرسپ اب ار ردخا هنشگ رب زور هدس

 هدجنارذگ هکرابم ٌةعلف یاپ زا و دندرک مش لخاد رازاب هارب اراکش[

 کش را دوس یب دوجو رد ار یدحا و دندید سک همه هک یعونب

 دابآ رضعب فرشا مکح بجوم رب و دندرب هنبک رهشب دنامن هجا و

 دعب ناخ رداهب و دننشادهکن دوب هدش ررقم هک یاح رد هددناسر

 رازبکب هنشگ تیصاخ ربسکا تسزالمژودنا ثداعس هابارضخ زا تدواعمس

 » تنای صاصنخا صاخ تعلخ تیاذعب و دینارذگ رذن لیبس ربرپم
۰ 



|) 

 ت دبقزا ةرکش یب راد ندرو رب

 ناکرا و تشادد راب رد یزیح ناعلا و تلاه راخ و داسف و هزرو

 ندوب زا لالنخا عاونا لامدح| ار تملم و عرش دع)وق و تلود و سید

 شدوجر ترارش شتآ زا زین تقر نبرد هچنانچ هوب روصتم وا

 دابارضخ» وا ندرب مژال ژرور رد داد یرر گیلاس هژرمح یاس را

 ناخرابنخ: ناناغفا رب رازاب و هچوک نارک هژره و ریش ناشابوا

 دندروآ رد اپ زا ماع موج" رد بوچ و گن- برضب ار یدنچ هدیروش

 دسر مهب رهش رد یمیظم رونف هتفرگ ااب داسف ٌعلعش هک دوب كيدزن

 زا دومآ رش دوجو رابغ ندرنس یرورم و تلود تعلصم یاضتتاب

 تماظردیناشن ورف ؟لفتسم ۸ملع کیره وا ناعلا و داسفا هک ر لابد

 هذخرو ناسا و ما ٌةمان» نز مهرب نیزا شیپ دوب هدش شتایح
 راهچ زرر رخآ و تدنش|فز ور نایملاع لاح تعدمح ساما یگنا

 ژرر نامه هک روی رهش مهدزه قباطم روکدم ۲ام مکی و تسدد هدنش

9 1 3 ۲ 2 
 دش رداص لالج نامرپق نامرف دوب :داد یور ریش ناشابرا هیصق

 مامنهاب و دنر رب یتسه هبق زا هابارضخ رد ار ةبقاعلا مبخر نآ هک

 لئاوا دمتعم یاهلیج زا رگید یداج و ةلدج گبب رظن و ناذیس

 تداننمدع ناخناپنب هدش شوماخ وا یناکدنز غارچ هبنش مینپ بش



۳ ) 

 ةرونم ةربقمب ار شرش و روشرپ تشرم هننف رکیپ یلعم ةراثلاب رب

 ءاوثم هالا رانا هاشداب نویامه یناک» نبیلع ینای:[ تنج ترضح

 تسنرضع کربتم دقرم هنبگ ریز هک هناخهت رد هدرک لقن

 ينايش[ شرع ترضح نارسپ دارم هدازهاش و لایناد :دازهاش و

 " هندومنرثد دنا نوفدم اچن] هارث باط هاشداب ربکا دمعم نیدلالالج

 رپپم ناخغیس هک تسودپ ةافذب عاطم نابج نامرغ رگید ژور و

 دراپس شاما یلاع صحت[ ناسراعب هدیناسر رایلاوگ لقب ار 1وشیپ

 ربیغت زا اجل] یراد هبوصب هدومن تدواعم داب) ریکا ةفالخ | رقذسمب و

 فضخ ر ماگنه و دیامن مایف دوب هنفای ییبعت هلاگنب هب هک ناخصلخ*

 دزدومرف شزاون هراقن و لیف هدام و ریشمش و تعلخ تمحرمب |روا

 جاونا زا یعمج اب هدش یهابم لب لیف ریجتز کی یاطعب ناخ ربزه و

 هک هگنسیح هجار مودم و شر ال دیدرگ یتعم و یهارمبب هرهاق

 هنشگاسآ روس ٌهبنع یاس ءمبح یب هدنام بقع رد ناخ رداهب زا

 تعلخ یاطعب و هدنارذگ رذن لیبس رب هیبور رازه ود و يفرشا رازی

 تفبرز لح و هرغن زاسب ریزم هصاخ لدفو عصرم یجاوپب و صاخ

 دوب هددسر ترشا ضرعب نوج و دیدرگ تمحرم دروم لدف هدام اپ

 هجار زا رایسب پسا هیعب یاهئناسم یط ر راغلیا ترثک زا هک

 ار ابجار ژدبز ن] هناهاشداب تفشطاع هد فلت ناخ رداپب و روکذم

 یکی یکارء رد یبر سار جلب هامجا) زا بسا دص ود ياطعب

 سار جلب

 راذن ناج و ناخلدرپ و دومرف شزاون الط زاس اب یکی يقارع و يبرع
 نادهاج* و ۱و یذپ ژا ر گرد یعهج ر قاىلف شتآ و ناخ رغا و ناخ

 ی هلمجتا زا پا هصکی تیانعب ار ناخ رداهب والط زاس اب

02 
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 هندوب نیعم ناخ رداهب و هگنسیج هجار هارمه هک ترصن دوذج

 کلم و دندش یهابم یمعاخ تیانعب هنشگ تمزالم زودن) تلود

 دم] روهظب ژزا ۳۹1 هدسیاش ام دد یودلجب نیزآ لدف ۳۹1 نوح

 تیاذع بابماک یناخ راینخ» باطخ و راوس دصود یراره بصذدم)

 زاس اب ریشمش و لیف رهجازکی و یلطم زاس و ییز اب یبرع پما
 زا ردقلا لیلج معح وچ و دیدرگ نوگانوگ محارم لومشم راکاندم

 ربش ناشابوا ییزیگنا روش ةیضف اهنم قیقعنب تلدعم هاگشیپ

 و قیقعت زا نعد دوب 5 لس رلاص دومد یوزر وا ناداغفاب تست هک

 یتداعع یب يوج هنذف مان تدیه هک تسودپ تودئب صعفت

 کرعم« هک عینش تارج يا یمداب یهاشداب نایدحا لیخ زا

 تلادع هاگشرپ هننرگ روا رهش نوش اذرل تسا هدوب داسف گلاس

 تءاب هدش یتراسج مسقنیا اشنم هک تبج ییزا و هنخاس رضاح

 هناپشداپ بانع و ربث راظبا دروس دجد هدشگ ناناملسم زا یعمج گاه

 یب رگید تربع بحوم ۳ دنناسر ات روا هک داش مکح دیدرگ

 بار سشکشدپ مایا درد دوش دورپ هری ناشیک نراسح ورس لوح ناپدا

 یحربر هرقد زاس اب رکبپ هوک لدف ریچنزکی رب لهثشم هک هگنسحار

 سئاعن زا ولام راد هبوص ناخرفعج شکشیپ ورهاوج رداون زا

 و دش لوبق راونا ياريذپ هدس] رد رثا ریسکا رظاب تلآ عصرس
 تنایرد لابتا ٌهجع لببقت ترش هدیدر دوخ ریگاح زا اد داعس

 " یراز,جنپ بصخمل دود 5 لشن مک شبنم زا قیاس هک راوم رازه
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 نایکموک تلس رد هنشگ زارفارس پسا و تعلخ یاطعب و هناورسخ

 هانسرف هلاکنب هب هزات هناخبوت نوج و دندپ درگ مظننم هلاکدب رکاسع

 لما زا هتشگ نیعم نآ ندینامر مامئهاد ناخ زادنا قرب دشیم

 هش یهابم بسا تمحرم و زاوس دص یرازه بصنمب هفاضا و

 رعدمج و تعلخ تیاذعب دوب هدمآ هلاکنب زا هک ناخ تمه و

 ق ۰ اب ۰ ۰۱ ۶ ۸ ۲ ۰

 (صحرم هلاکزر ۸4 زا هنفای زود هدیور راز» ود ماعبا و راک اذدم

 مودق می زا هابازع) داینب ضیف غاب متفه و تسیب تشک

 1۵ رد رس اع | ينارمک و تداعس یریرف رگید زور دیدرگ رظان

 سس

 « دذ دومرذ تیعجارم مس و تمسدد

 و سانجا رگید و هلغ جاب ندیشخب

 ةسورح تکلمم لک یرادهار لصاح
 یاسانش یلزا ملعب ۹1 هوای ربک تالح تابطعلا بهار ترضح

 عون عئادب زا یهورگ نوچ تسایارب هما و یثااخ ٌهماع لاوحا

 و ددد زاواز- تممعد و ضدد راونا ز تمسمحر و ردخ راظداب ر رشپ

 ۳۹1 راصعا و نورف رگید لا زا ] تشخب کین رمز ۳ هک ده|وخ ۲
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 یرایربش و لداع یار کین يورهخ لماک فطل یاضنتاب
 3 وزغ تاجرد یفرت هک درامگ ناشیا رب لد ایرد تمه دناب

 و تلرد چرادم یالثعا و درامش روصقم هللا دابع لاح هدفرت رب

 هاکتسد تعسو زا دراد مشچ یورپ تیعر داج گولم زا يرورس

 لئاضف يمایمب و دنهر زاب مایا یاهیگنت زا قئالخ شهرک ر دوج

 لیلق . نایاونیب .دنهد یناومع و شام . داد نادنابج نتمعن و

 غران قزر تعسو و شبع بیطب شءاع ناسحا رثآم زا ةعاضبلا

 شمارکا و عانطصا تاکرب زا ةعاطخ-الا میدع نانیکسم و ددیژ لاباا

 تریخ شبنن ٌهیجر ماع لضفت معع دنشاب لاعاا هفرم و 1

 شنمه داهنشدپ صاخ فطل یاضنقمب و درب تیرب موم۶ رسا

 تیغیک نایب نیا قدص دهاش دشاب تدعر صوصخ لاح تیاعر

 نیا ناتنفابرد یددهتداعس هدنخرف نامز و دم تکخدیم دمع

 .ردرپ مرک ویدخ نیا لاف نویامه یامه ٌهیام رد ر ب.دصت تسدداع

 یلاج یارآ ملاع زررفا نامج یاریپ لدع ها ماظ رنگ تمحرم

 رب لالجلا وف ةدیزگرب نیا لاون ورب و لاضفا ر ضیف باوبا هداد

 یناسحا هفیطلب نامز ره شنفطاع ضیف زا «داشک ابنآ راکزور یور

 نآ ٌهلمج زا دنادرگیم بایماک ماع ينمحرم ةفیظوب مدره و صاخ

 رویظ ولج اریپ تلدعم مایا یبرد هک هلماش مراکس و هلماک محارم

 هوجو عیمج ندرک وفع دیدرگ نادناپج لاح تیهافر ٌهیامرس هدومن

 تابوبح و تالغ جاب ندیشخ+ و هسرع# کلام لک رد تشیرا دهار

 ندرد نوچ ههظعم دالب رثکا رد تابورشم و تاوکام سانجا رثاس و
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 ( ۴۳۴ و ح

 ترصن رثآم رتافد یرد هک یئداوح و يعناوس عوقو ربانب لاس ود

 ضیذ ناتمودته کااممرد تارولن یضعب هقتریذپ شرازگ یزرریفو
 ایاعر و گلم نام یلالذخا هلمجلا ين ردگهر ناژا هدومد یور ناکس

 طبهوعرز و تمسشک تطسب رهچ- تکلمم درد تدحان ره نآثرمدم

 وب هد ینعارز اجره رد و هدمایز عووب دیاب هحنانح زین لک و

 و ناشکرس لواطت و یدعت لامیاپ و جارات و تخات شوخ۳۵ رثکا

 هنفر الاب تایوبح و تالع رعم اتمی ح نبزآ هدب درگ ناشنم نایصع

 کلم داش رابغ هک ماجرف نداعس ماکنه نزریخ نبرد مرجا وب

 تسمطظع گنروا هدرسشن ورف ژوس ودع هاشذهش لابتا غیذ بآب تلود و

 وب هنفریذپ تدیز و بی ترضح ا لوعسم دوجو رفب لالقفسا و

 ٌهلسلس هدوشخ ایارب ٌهبظَد و ایاعر ٌةفاک لاح رب هناورسخ محارم

 دم شبنج» میبرد نابرهم لذاب لداع هاشداب مجمع تفطاعء

 یار یاضنتا ثداوح نیا کرادت و ربج دصقب یا رآ ملاع يار و

 ۶ یذغ و ریبک و ربغص گ دومد مات لماش یااسح| و ماع یمارگ

 یژم رب ]1 بد اوف دئاوع زا رفاسم و مدقم و رفک و سوم و ربقن

 نکا و قرط عیمج رد تست ابلع مرز یشربادب و دندرگ

 دسر زا یرادهار لوصعم هفبرش هصااخ ورملف و هسورح# کلامم

 رد اب یردانرگ هشدمه یژا لدت هک سادذجا و ابشا رگبد و تالغ

 باوبا لخاد و دوب لومعم ر ررقم یهاشداپ راکرس تاصالخ لاع+

 ارس) تاءاطفا و لوجت عضاوم رد و دیسربم هرماع ةنازخب هنشگ عمج

 نارا۵ ردگاج هاو هدر رد اهیرادندمز دردح ر ناراد بصنم و
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 ماجنارم آ وجر زا رومعم یاهجأت ر روموم نئازخ رو دوب بوسعم
 دندومرف فاعمماود لیبسرب هناهاشداب لضغت ضعم- دومن ینسناوت

 هاوکام سانجنا رگیدو هلغ چاپ تسرکم لامک زا یدنح زا سپ و

 ةفالخلارادزا دوب ررقم اهرش عدمج ر درآ رک گر تشدپ هک هبورشم و

 و روعال ةنطلسل) راد و هاب] ربکا ةنالخ| رقنسم و هاب ناپج هاش

 و ۳م و دالب تامظعس زا رگید یدنج و رویناهرپ ةکرابم 5 دلد

 تمادنسا هجو رب کاامم عبمح رد رثاسلام هوجو رگید زا یرابسپ

 ناوکام یانصا رثاس و تابوبح و تالغ دسر ات دندیشخ! رارمدسا و

 ابار لوزن راونا طبهم هک یاجب رود و کیدزن زا رون و لیدس رب

 یناوارف و ینازرا هرومعم و - ره رد و دشاب هدیسبم دشاب نابلاع

 تیهافر و شبع ٌهیامرس ینعم يا هدما دیدپ مدرم تاوقا رد

 غابم هلاس ره هفیرش ٌهصااخ راکرس زا تبج یاب هچلاذچ یدرگ قثااخ

 ناریا مئار ناموت رازه جلب د دانه هک هبدور ۹ جاپ د تسود

 ۱ یرادهار ٌههیصد هسورح* کلامم لک زا «هبلا و دش هددشک تسا

 دادعنو طیف هدیع زا هشیدنا ینونسم و مهز بماعس دیدوگ وفعم

 ٌعاطم ربشانم و هایلج هلدما باب نیرد و دمآ دناوذن نوریب 31

 راکرس و هبوص ره نایدصتم ماذپ ِ نغدق و دیدش دیکانپ جد

 یارغطب راثآ نویامه روشک نیا راطقا و فارطا نایرورک و نارادجوف و

 تمه ؟دیشخب هک هوجر یا دخا زا تسا دعب سم هک تسویپ- فافن

 نایدحار ناواسب و نارادرب زرگ و دنراد هانوک و هدیشک تسهوکش الاو

 تسارک ماکح | نیا یدیناسر یارب یرادناهج و تالدعم بانج زا

 نیعمتایالو و تاجا!وص همبب ماکح هد:کات و عنم مسارممیدقت و ماظن
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 کلامسم لک رد میسج نانثما و میظع لضف یا یمایمب و دنتشک

 دیمر مهد تآغ خرد رد شحاف تواقت ناتسودنه کلاسمل) ةيص+

 ناراب تابلو زا یضعب رد زین ییزا دعب رتاوئم لاس هنچ هچرگا و

 هادنماب ترسع مایا تهج نادب و داد یرر یکشخ ؟درک یمک

 تاوغس ضمب انابحا رگا لاعلا و هیماجنا هن هادتشاب نرکیل دیشک

 بتارم رد یروثف ناراب تلف ببسب دالب و لاع« زا نتب رد

 دننا يم قافتا یضرا اب يوامم ینن و دهدیم یرر عرز ورکو تشک

 اغمت و جاب تمحز یب هرومعم عضاوم رگید زا هک تپج نیدب

 را اجآ نانطاق و هنکس دبسر دناوئیم تیحان نآب هروفوم تالغ

 دزیا هک دجما دنبایت یمذ الثبا الغ تدشب و دنا میا طعت یایتما

 ملظ ویدخ و ید ر داد اب هاننداب نیا تفطاع وترپ نیرفا نابج
 داراد طوصبم یبمز طبسب رب نامز ضارقنا ات ار تلدعم هاک

 تلازا و مرک و فطل راوثا تعاننا رد هراومه ار شبانج هنلپ تمه و

 مرعم متشه هاشخب ددنات و قیفوت یدربذ هر مس و زوج راثا

 رودصلا ردص تطاسوب هام ناررقم تاریخ هجو هبیور رازه هد مارعلا

 رد هک ولنامارف ناخ راقفلاوف مایا برد دش اطع قاقعلس) بابراپ

 هناهاشداب تیانع و دومن دوردپ ارذارذگ نابج دوب نانیشذ هثوگ كس

 ناخ ناب یداماد تبسن هک ار ناخ رادمان , وا فلخ ناخ هسا

 دروآرب ترردک سابل زا هدومن شزاون تعاخ یاطعب تشاد موحرص

 ناخ صاصتخا هک دبدرگ لالج هاگراب ضورعم کد ٌهِبیص عئافو زا و

 یعیبط لجاب :دکاج)ت رادجوف ناخ ییدلا ماسح ررارب راد هبوص

 1 ر ناخ تگبد ٌواش ۸ناویسح تقفطاع و دزدی درود رد تابح طاسب
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 رابج يراز ه را .م,> بصعمپ لود ۲ طش لوزعم بصنمس ژا نیزا لدق

 تیاو نوچ و دومرف ینیعت رارب یراد هبوصب هنخاون روم رازه

 دندوب هدرک اطع روکذم ناخب ماعنا لدبس رب یهاشنرش ترضح دوب

 تیلو نآ همظعم نوصح زا هک هترکیجنک لثم نآ عاق یضعب و

 ناکنشامگ و یاسک فرصت رد ایشا رثاس و رابسب ةناغٍوژ اب تسا

 ینرصذ و عمط راخ راخ ر کاملا تبطق هک تیرح نریزا و دوب وا

 ماگنه ییرد نارباذب تشاد لالثخا اجنآ تامپم دشیم تیاو نآ

 هژفار تصخر لودح نت زوم) قسذ و 2 یداوخ دمحا ریم

 ی کی و پما و تعلخ تیافء و یا یعطصم باطخ)

 هصکنشه یرازه بسصنمب یوفاضا و لصا زا ۱ ناخ

 یگبب روک ناخ هللا ضیف رییعت زا ناخ رادمان ۳ دیدرگ یهابم راوس

 ۷ ایم تمحرمب ناخنادام و تمو؛ر یزارفرس تعاخ تیانعد نر

 ژرریف و دش مظنذم هلاگذب رکاسع نایکموک کلم رد هنشگ یهابم لدف

 8 دش یردعم ناخ یبذلادبع ربیع زا هواد| راکرم (یرادجوغب یتاودم

 بصذمر راوه دصداپ ٌهفاضاب و بسا تمحرص و یناخ ژرریف باطخب

 ناخ زوریف دیس و تخارفا راخلفا فرات راوم رازه یدصناپ ر رازه

 یراخ: ناگ؛وضر و تنئاپ سشزاون يناخ صاصثخا باطخب ءهراب
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 ششیپر تالآ عصر ورهاوج زا هبدوسیس هگفسیار هجار ششیپ

 نشکدیپر هزبج و زاب رردش و رلحا وز داش جواب ياخييجاح

 راکش ناروناج رو نگنات ناوسا زا رگن (یرست اراهنبمز تم يبترپ

 ناخ زادنا دعر و دیسر فاطم قئالخ ربرس ةياپب فارطا یارما

 رگن يرس مپمب تداب شرازگ هچنانچ یزا شیپ یدنچ هک .
 هکشدپ هب نویامه ٌةراشاب دنچ یبلطم ربانپ مایا نیرد هدش یییعم

 مامتاب پررجار هجار قافتاب دش صخرم هراب رگد دوب هدمآ روضح

 دنلیرس لیف هدام و تءلخ یاطعب تصخر ماگنه دزادرب مهم 5

 یارب هک دش ءلاوح روکدم ناخب عصرس مه دمج ٌةضبَق کی و دیدرگ

 یارب عصرم ر هدمج و تعلخ و دنسرفب اج] رادنیمز تپ يمترپ

 ردایب هجار توج تعلخ و رومرم رادنیمز سکرپ گاببوس
 ناخ رابذخ ر تفای لاهرا تممحرمس یدر زا نویامک رادنیسز داج

 تنانع بایماک لدف هدامیاطع و هبیرر رازه هد ماعناب رداد رادنیمز

 لصا زا روبتار هگنس ریش و دش صخرس دوخ یرادنیمز لاع#ب هنشگ

 بما تمحرم و هوس 4 ةدماود راوس رازه يرازه بصفمب هفاضا و

 نزا لبق نوچ و تشگ زارفر« یراد ریگاج# هنفای شزاون تعلخ و

 نانیبات نایدا رج مع هو غادیگفوراد تطسب رپچس تلودنبرد

 رونو مایا نبرد و دوب قاعنم سک کیپ نارادبصنم و ءارما عیمج

 هغوراد كي هک دوب هدیمر ٌةبترمب هرهاث جاوفا ترثک ر هروصنم رکاسع

 یم قیوعتب مدرم راک تبج نیزا و دمآ تسناونید رب نآ ؟دهع زا
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 ( و

 ۰ هک دومن اضنق) نانچ یهاشنهاش ترضح یارآ ملاع یار دیشک

 ۱ دیاع ربم و دنهد رارف هناکادح ینبم و فرشم اب رگید ٌةغوراد

 ۱ بصنم يرازه ات هک دش مکح هنشگ دنلب رس تسدخ یاب یفاوخ

 "های. ةعبعصت رت الاب یرازه زا و دنبب نانیبات ٌةدعصت وا ار راد

 عناوم زا دشاب قاعتم قیاس ٌةغوراد گیب دابقب انا

 لابقا هاگراب ضورعم لباک ٌهیوص عئافو زا ماکذه برد هکنا شخب

 . تربع

 . مخزب روفغم ناخ نیز ریبن ناخنداعم دلو گیب ریش هک دیدرگ

 ناخ تداپم هک هش نامرف درک ردپ نایح عطن رهدمح

 هذاضا و لصا زا هنشگ یبعم لبک کرا هعلق تسراعم) ناخ ریشمش

 تداب شزاون راوس هد ته ر رازه یدصناپ و رازه ود بیصفءد

 لیبسرپ يبرع ما هس ینپ رج ردنب .مکاح نوچ و دیدرگ ییلعم

 ةعنما وزا هک دش هلاوح واب هدپور رازه شش هنشکتمحرم لومشم

 ناخیلث ناعبس نایم نوچ هک دیسر عماجم قئاقح عماسمب نیمز

 5 لش لدبدم قافن و ترودکب قافو و تادوم هساخرب ی؛عفلاخم رابع

 زا یعمج و دش را عفد ماقم رد ریبدت فئاطلب ناخیلف ناعبس دوب

 شمردد 2 یا و سس فرد سرو وا دراراع ِب دوذخ م در
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 یعمح ای راصح 3 ات نافالم مزعب يميد از علماعم

 ناخیلف یاب هیسز ملخ عضومب برف نود و هش خب هجونم لبلق

 لفققب اروا دنناوت رگا هک تفگ ابناب هدانسرف لابقتس) ممرب یهورگ

 هندینارذگ مه زا ارو) هدومن تصرف زابذنا عضومنارد قیرف نآ هنناسر

 راکژرر یعیبط لجاب یراخس رداهب دیس هک دیسر فرشآ ضرعب و
 تشگتفالخ هاگشیپ ضورعم دنرس ٌةلعج عئافو زا و دشیرپس شتایح

 ناهج روکذم ٌهلکح تاممم یدصقم یرسبنایت مدرکلا ذبع ۶ هک

 ٍدعم هلکچ نآ مابم مظنب ناخ يبنلا دبع ر دومن دوردپ ار يناف

 یدصناپ و رازه بصنمب راوس دصناب ةفاضاب و تعلخ تیانعب هنشگ

 هک ناخاباجت دلو لیعامسا دمعم و دش دنلب 1 راوس دصناپ و رازه

 هدیرر 1 ماعنا و عصرم رجفخ و تعلخ یاطعب هدش )دخ هک

 مین و تسیب دیدرگ تفطاع لوشم یوط مزاول ماجلارس تهج
 نداعس ندرت :دومن نابا رضخ ریس مزع يهاشنهاش نرضح رفع

 ع

 هدرنسگ دورو وترپ هارث باط هاشداب یویامه یناکم .رییلع ینایشا

 دن دوزفا تسحار ۳ حدر ر سدنقریلقا یارا ربرسنآ رز اعد و هیداقتر

 اجاوای فورعم يريدلا ماظن مش ایغصال| لود راونال) ضتاف رازمب

 و تملود ردجح یاس اجزا و ددورگ اط ع هدسدخ هعقر و نارواجم)

 ينارمکو تلخ صرف رگید زدر «دنگرا دابا رضخ م اس رپ لابثا



(1 ۳۳۳۳۴ ) 

 2 طاشن .گنلک رم ۳ بآ یدز ور دور رسب اچن|

۱ 

۱ 

 ۳ رس دلار صدت نیدلا بط هحاوخ ند دلساکلا و طرف لود

 ربم رازم نآ نارواج*ب هدپور رازهرد دوعم مسرب و دندومرف هجوت

 یعاول فوک "نماد دار تمازط مار :یادا زاز دجب وه هر کم ناونا

 هل ار هجلع هللا یلص لوسر مدق ٌهچهوک رد و دنتخارفا رهشب تعجارس

 هدننخاس لابقا راون) طببم ار هکرابم هعلق هدرک راکش دنح يوه] ملسو

 کنگدور لحاس بوصب اشکناهج تایار هجوت
 هلاکدر رگاسع تیوقت تفهح ۷

 عوفو و عاج#ان فرطب ناطلس دمع ةدازهاشداب سننر زا یوچ

 را هبرجت ان رابتلار ناژا ریدقت یاضتقمب هک ریبدت ءوس و یلهاجن[

 مشچ هنفربذپ شرازگ تمس هچنانچ هلانب رد ار هرهاقرگاسع همآرورظب

 یارسا ژدبز هچرگا و وب هداد یرر شحاف یلالنخا و مدظءع یمخز

 لالقتسا مزاول ناهج ویدخ لاوزیب لابقا راهظنساب ناخ مظعم ماظع

 بولغم و دوب هدرکن یهاتوک یرادرس بارم رد هدرب راکب يرادياپ و

 ناژرابم و دنهتدبقع صالخا تسرد ادهاع اب هرشگن لزلزت و بعر

 جیذم رب میخ و تمتاع مینغ ربارب رد دنویپ رفظ شیک تمارش

 نبئآ ربانب رکیل ادوب مدق تباژ یناهف نأج و تیدوبع ریقنسم

 ینابر مابلا راونا ریذپ الج هک یارآ نابج یار ینیبرود و مزح

 اضتت) نالج تسیدادناخ و تماود ریتم یمن سد ۰ رم ۱

 جمع حت

۲ 
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 ربرس رقفسم / هدور قرش تعمیزعب تابلاع تایار هک دوم

 ژا هعد و دیاب عاعترا نکفک دوز لحام تممد «درک تکرح تدالخح

 دابآ هل بوصب دنک افاقت تعلصم و دوش رورضرگا .دودح آب ندیز

 ٌهیاس و رورپ تدارا ناخل "[ نویامه هجو یاب هدومن تضبن هنذپ و

 ربخ تو نآ ات رگا و دنیامن ترهاظم و فرصت ار رثا رغظ دونچ

 لاکس دب ی)دعا یرنشگ روبقم و لام ترصن جاوفا یالبتسا و هبلغ

 زونق و لالنخا زا رظان توکلم رطاخ و دسر للج و هاج عماسیپ
 یزرور ننیامند یدنر ضشدپرد | يتملصم هنشک عمج روصنم شویج

 هننشگ راکش و ریس ژودنا طاشن نآ یحاون و گنگ دور رانکرد دنچ

 قذاوم لولل)عببر موس ناربانب هنزارفارب ةفالخلا رادب تعجارم یاول

 ونایشیپ ٌلمع و نایدصنم دوب دوعسم ینعاس هک ناب مشش و تسب

 نرریب لابقا تافدا رس ماجلا ریخ تمیزع یاب هک دش نامرف ار

 دندومرف ررقم دوب کیدزن یسمش کرابم نزو مسموم نوچ ر دننز
 سپ هدینارذگ تمشح گنروا رقم رد ار هدنخرف یشج نآ هک

 # دزدرگ نرصقم هجوم تلودب نازا

 مود لچ لاس یسمش هنسجح نو نشج

 لبچ لام یسمش کرابم نزو,ییشج ماجرف تداعس مایا نیرد

 تار ویدخ نیمز ر نامز هاشذهاش نیرف تمسارک رمع زا مود و

 یلفعم و اشلد یمزب های داقعنا .تروص ییث] تلدعم رتسگ

 طاعسد طبسب تدالخ هاگشدپ و تنطلس هاکراپ و تشگ بذرش ازفا جر



۲ ۰۳68 ( 

 زادعب نابآ منشه و تسبپ قباطم زوکذم هام مپ هرنشلپ فرابم

 شخب تذمیم ینعاس هک زوریف زور نازا ییبگکی ر سادگی یاضقذا

 هاشذهاش سدقم رصنع رهوگ ندیجمس زا نازبم لپ ود دوب زورفا طاشف

 نیئاب دوعسم نژو و دیدرگ هام و دیشروخ نینفک رادومن هاجنامس[

 لام الام شهاوخ ساد ار یملاع نآ هوجر زا :دمآ لعفب دوپعم

 زارط دبا رمع ژا یسمش مکیو لبچ لاس و دش لام[ و ینامآ دقن

 راعش تسرکم رورپ هدنب وبدخ هش زاغآ مود و لبچ لاس هدیسر ماجناب

 یاهدانسیا و الار نانم] یاه دنب هداشک ناسحا و دوجبراثآر پا تسد

 دزوومررف شزاون ثهحرم و فال عاوناد ار .یلعم ریرم یاب

 (یطاع راونا حرطم هدپ ور 4 کی ماعناب هگنهبح ةهحار هلمجت |زا

 تاریصقت قباوس و ثلالز عوقو رباذب هک هگثس تنوسح هجار و دیدرگ

 دروم نویامه ژرر نیدرد دوب هدش بولسم روزا یگجاراپم باطخ

 باطخالو ناب هراب رگد هدیدرگ شخب مرج هاشداب لضفت و فطل

 هننای شزاون هیپرر رازه تسیب ماعناب ناخ رداهب د تشگ بایماک
 زا شبصنم هک دش ررقم هچسا هس هیدا ود وا نانیبات زا راوس رازکب

 ازریم و دشاب هدسا هس هوس ود راوم رازه اپ یرازیج# ةفاضا و لصا

 هدیوو رازه هد ماعذاب دب نانیشن هشوگ گلاس رد هک یوفص رد ون

 رازه یرازه ةفاضاب هگنسم ار رونک و دش لاضفا و تفطاع لومشم

 ٌةناضاب ناخ یضترم وراوم زازه رابچ یرازه راهچ بصوهب راوم

 و هندیدرگ هبتر دنلب راوس رازه هس یرازه راپچ بصنمبراوم رازه
 یاول ملع ياطعب هنشگ یهابم هبپور رازه هدزا ود ماعذاب ناخ دباع

 و! :راغن ترانعب هلاکدب نایکموک زا ناخ ازردم و تمخاردا رب رخاغت



3۳۳ ) 

 بصنم زا يربصقث عوقو ربافب هک ملاع ناخ و تفای شزاون ملع

 لضف راظنا دروم راوس رازه ود یرازه هم بصنمب دوب هدش لوزعم
 چدپرس تمحرمب هگنسیح هجار دلو هگنس تریک و دیدرگ تصرکم و

 دوب قلعتم واب زا ی زا دجو و هک یرابپ نراساکی هدشک دخادرس س عصرم

 یدصناپ ةناضاب و لنف ریچلزکی تمحرمب ناخذقص و دش صخرم

 ةفاضاب تواردنچ هگنسرما وار و راوس رازه یدصناپ و رازهود بصنمب

 تیاذعب ناخسارش و راوس رازه یدصناپ و رازهود بصنمب یدصناپ

 یدهناپو رازه ود بصنمب روس دصود یدصناپ ّةناضاب ناخنریغو ملع

 دروس نیزا شیپ یدنچ هک ناخ روپت و دننشگ زارفرس راوس دص شش

 رازهود بصخءب دوب هدش لوزعم بصنم زا هندشگ ةناورسخ تمیانع

 ما نمعم و دش تمحرم بایمک راوش نت يدصناپ و

 یریصقت نواپت ربانب دوب نانمویم راد هعلق قباس هک ناخرت

 هنناب شراذگ دوخ ماقم رد هچلانچ هثهنب وکشیب اراد یننر مانه

 زا دوب بئاعم و بوضنم هنشگ لوزعم بصثم زا هدش رداص رزا ,

 و رازه اه هنفای شن :روک تصخر ضشخا مرح هاشنرش محارم

 ناخ دبشر بصنم و دیدرگ لضفت بایساک راوس رازه یدصناپ

 هصناپو راه یدصناپ و رازه راوس دضناپ ٌهفاضاب هلاکنب نایکموک زا

 بصنمب ةفاضا و لصا زا یدوزب هگنس رما هجار و دش ررقم راوس

 روهت ار هگنس پور دل و هگنس نام و راوس رازه یدصناپ و رازه

 رازه بصنمب راوس دص ود یدصناپ هاب و عصرم یچلوپپ تیانعب

 باطخب ناخلباجت دل و لیعاسا و واوس دص تفه یدصناپ و

 و راوس دصناپ یدصنان و رازه بصنمب یدصناپ ٌهنافاب و یناخ



( ۴۴۸ ) 
 راه بصنهب هناضا و لصا زا کیره فموی اف[ و ناخ هللا لضف

 یدصناپ ٌهناضاب ناخ ردق) وا و زاوش دصذاپ یدصناپ و

 کوژوث ریس میهاربا ریم و راوس دصناپ یهدصذاپ و رازه بصذامب

 یدصناپ و رازه بصنمب راوس هاجاب یدصناپ ٌهناضاب ناخ راوازس و

 ناخرغآ و هبپرر رازه تشه ماعناب ناخادرپ و راوس "دم راپچ

 یقن دمع* و یناخ شتآ باطخ! قاملف شتآ و یناخ باطخ#

 یرازه بصنمب هفاضا و لصا زا و یناخ باطخ ناخریژو ةداز ردارب

 4 تمنراع+: کلش يهابم زاوش هءص بت یدصناپ و رازه بصنمد

 دیدرگدامنعا راظنا درومتایلاع تایار تضبن زادعب ةفالخلاراد هکرابم

 ,دوشیم ایم اجلا یاهناخراک رد هفیرش هصاخ راکرس یارب هک یایشا

 لدف هداس و تعلخ تیانعب هنشگ بوصنم ناخ تمحر رییغت زا

 رخلفم راوس لبص مت یدصااد و زاره ضصذمل ةداصا 9 لصا زا و

 راک اند رهدمج تمحرم) ينکد لوسرلا هددع و شش یهابم و

 .رایفعا ناهارمه کلم رد هک دیدرگ صخرس دابآربکاب هوای شزاود

 یارسمرح یرظان سم دعب یارم هجاوخ ناخرابرد و یشاد ناخ

 قداص دمع» المب ةيپرر رازکی و طاسدنا لفعم از یاس دورس و

 م



 داب و
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 زاینمب تماق تعاخ تیانعب یاهدنب ژا یرایسب و دش اطع دوب

 یوکشم سیهن دنسم بناج زا زورفا . ناهج زور نیرد و هنتخارف]
 باقن سدقت علم لالج رو تنبا جدوه یارآ هدرپ لابتا و ثزع

 تارمث بناج زا یینچمه و ملیب یار شور باجلح) دیشروخ

 رگید و یراکماک و تمظع قنت تاسدقم یرادنابج و تفالخ ضایر

 رهاوج زا هنسیاش یاشکشدپ تهازن و تفع راثسا نافی رگ 5 كرپ

 دیسرراگزور هاشذهش رونا رظنب راذن میس و رز یامناوخ و تاآ عصرسو

 تلرد هاگشیپ نابرقم رثاس و تلزنم عینر یارما روئسد یر

 هجار هلمجت از دندروآ اج! راثن مسر هدیشک ضرع لعمب اهشکشیپ

 هدرنارذگ هشمن) سنافن و تل حصرم و رهاوج زا یشکشیپ هگتسیح

 ارم رادجوف رغعج خیرات ییرد و دش ابب هبپررب کت تکی ٍتیرق
 ٌةدس سیب ندمز تلود دوب هدم] کد زا هک ناخ تمحرم و"

 شرسپ ردابب دیس هک یراخ# یلع فطل دیس و دنئناپ تنطلس

 بش نوح و سس رپ ترودک سابل زا تمعلخ تمحرمر دوب کلش تود

 تالود یتارآ ربرس یزالسع صاخ یمج)ا رد ناهج ویدخ دیمز رد

 نوج بآ راذکرب الاو راشاب هک یناغارچ یاشامنب هنشگ ینارساک و

 رطاخ یازف) ترسم دوب هتفاپ بیترت یببرف رظف ر یبوخ لامک رد

 یزاوس سنج و هدذ زا ردطخ یغلبم تمیوط یافص ر تن

 زرقم 5 لود الااح و افرش ن هللا امهداز ندقیرش ندمرح ندفگنعم

 ۳ داد ناف نهاکرد نا دمنعم زا یکی بو هک دددوب هدومرف

9۷ 
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 هک ار ایقتا و خییاشم واعیلم و تاداس ًةرمز هدانسرف سدف نرگاما

 زوربب نآ دئاوف زا دنشابمرکم مرح رد نآ میرح ترراج* زودنا فرش

 تاب ترفغمس فلخ مجهاربا میم )ریپ تداعس تافر) نیرد دنزاس

 یرازیهرپو یات یادیم و علاص تفیط کاپ لی هی هک نامع ری

 ندمرح ترایزب زین یریزا لبق و دوب میل و ادبوه شلاح مان زا
 مبهقنب ثشاد رم یبا یگنسئاشو تقاهل هنشگ فرشم یمرکم

 تیانعب و تخودنا یراد تداعس هدش ررقم تبثر )او تصدخ یا

 تمدخب تمالس هجاوخ و دیدرگ صخرم هدش یهابم تعلخ

 ییزاوم و دشبس هدانسرف وا بوعک 5 یمانجا و دوقن یعرا دلبوعت

 يزارنرم تعلخ هنشگ نیعم دوب هیپرر رازه یس و کا شش
 تاپار تضبر تعاس هک رذآ ٌورغ قناوص روکدم هام متشه دیشوپ

 یهاشذهش توضح یزیگ هس و ساپ تب یاضقنا زا دعب ذوب تایلاع

 بوصب اشکناهج ياول :دومن روبع وج بآز ا يبلا دیئات یربرق

 , لابقا یازآ لزنم هدرک یط هورک رد زرر نآ و دننخارفا گنگ لحاس

 ریرس ٌیاپ نافقاو ضرعب ررکم بروپ تسمس عئاقو زا وچ و دندیدرگ
 . ینوکچ+ ٌةفْئاط زا یدسنم ماد رداپب هک دوب هدیسر ریضم تنالخ

 تسا هنش|درب هاسفا و یذزهر و داصف و هننغپ رم هراوسدپ تممس رد

 رگید ر صیب ةغياط نادرمنم و ناراوک زا وبنا ٌقرف و ریثک يعمج و
 تیعمج رامظفداب هدیورگ واب تمس آن اشنم فالخ و نایوج ةعقاو

 دودح نآ ترا و تخانب تراسج و ثأرج یاول شابوا موجه و
 هننسبن نام) رد شنایغط و شروشرس زا یددرفم و اباعرو هنشارفا

 یعمج اب ناخ ردابب هنشگ سدت) رطاخ هانشدپ زین را عفد |ذهل



) ۳۹ 

 لاکس هننن شیدنا یغب نآ لاصیتما و عندب لّأم ترصن جاوفا زآ

 " ژاماب ودره ریس و ریشمش و صاخ تعلخ تیاذعب و تفاب یفیعت

 ةگنم رما وار و دش صخرس خیرات برد هنشگ شزاون لروم عصرس

 دیس و ناخرغا و روهئار هگنهمار و هداه هگنس تّگچج و تواردنچ

 3 تریغ و ناخ رت خلاص نمعم و هگنس هنافبگر و یفطصم

 یهارمب) رکید یهررگ و ناحوچ یولد و ناغنآ ناخ رداهب نارسپ

 هک 9 دنمشزاد و دفدیدرگ دنلب رس هناورسخ محارمب هنشگ یییعص

 تعلخ تمحرمب دوب هننای ضیوفت واب ةفالخلا راد ماهم مظن

 نانیشن هشوگ کلم رد 4 ناخلباجت و لیف ریجا کیو هصاخ

 نیعم هکرابم ٌهعلغ تصراعمب هک ارم هجاوخ ناخ دمنعم و دوب

 دندش صخرم هنشگ یهابم تعلخ تیاذعب کی ره دوب هدش

 تصخر هنشک دذلب رس تعلخ تیادعب ناخ و و ناخ داقنعا و

 تردک و ددرب رس ةفالخلا راد رد نابلاع تایار تدواعم او هک هزنواو

 رییغت زا ةفالخلاراد یحاون یعرادجوف دو تاوجم ر)دجوف ک هگنس

 ٌةناضاب و سا تمحرمب هنشگ شنمدخ ٌةیمض ناخ یلع یسح

 رخلفم راوس رازه ود ی دصناپ و رازه ود بصنمب راوس هصناپ
 تسدخب هک ناخ میحرلا دبع و ةفالخلا راد ناوپد هللا حور و دیدرگ

 تشفیقح و دوب هنناب دعتتفالخ زکرمنآ یسیوذ هعناو و یرگیشخ#

 تعلخ دندوب انوریشل رمز زا ۸5 ناخ رفظ دلو ناخ تیاذع و ناخ

 نانیشن هشوگ کلس رد ؛؟یرغشاک گیب لاعفوخ و هننناپ تصخر

 فئاظوب زین وا هک يشنم ناخلباف و یفرشا دصود ماعناب دوب مظفنم



۴۵ ) 
 دکتر 1 4 / ی

 تایار مهدزاب 5 طش ماقم زرر ود زوکدم لزفم زا و دهد صخرم

 ینلبرم تعلخ تیانعب ناخ داقعا و دومن تضبن اجفاز| تایلاع

 رروصخم بکوم گعحارم ۳ 45 هیدرگ صخرس هابآ نابج هاشد هدفاب

 زور هزایلاس هدش فرطرب د شبصنم هکناخوضر و درب رمب (هعفآ

 رازمجاب ماعنا و تعلخ یاطعب دوب هدش تمحرم بایماک «دیور رازه

 تفای تصخر تسوا فیلام طو هک تارچگب هدفک ژارفرس هببور

 مهدزون دیامن مایق مارد یدب) تلود یامدب لاعل| هذرم اجن ] هک
۳ ([ ۳ 

 رسبذکم هدگ عضوم 5 ددگد) گن درر لحاص رب دورو لظ دوعسم تار

 رگبد و يباقرم و تگناک و زرچ نوچ و هش لابثا لوزن زردنا ضیف

 نارد راکش و رم دصقب دنح یز ور اتساد شکلد يابلگنج و

 و تشک زرقم لالح بوم تماتا ناشد تهزد نیشنلد ن اکرم

 تمظعء جرب ردخا ؟دددات تما و۵ جرد رهوک هدنشخر 2 تسرح نیزا

 تداب سشرازگ هیلانح مظعم درج موش نزرجخ ردق و ؟داژ هاسداد

 هنشک زوضح کیعک هحونس نکد زا ناخ ردزو اب بملط خدلرپ بوم

 تسزالم تعاس هک مود تسدب دزدوب 1۵در کیدزن تمدو, سرد

 یشخ ردم ناخ دما نمع* ۸٩ دش مکح دوبل تمشح هعصان 1 ؟خذآ

 ةواب وذ ی 0 فر هد 9 ریذپ ار هورک کب 0۳ ناسماش ربص ن | لضاو و

 یاضقنا زا دعب و دنن|درگز اف ترشا تمزالم زعب ر تفطلس لابد

 ينيئآ ر هرونب راکسک ردق لاو ةدازهاشداب روکذم زور زا یرهگ شش
/ ۱ 

 رسدنکم «ک ) 9 ۲ ۱



() 

 ریسک) تسزالم زودنا تداعس هناخاسغ صاخ یمجنا رد راوازس و هنسیاش

 دندينامر میدقنب میلست و شنروک باوآ هدش رازور هاشنهاش تیماخت

 لاو نآ نوچ و دندینارذگ رذن ةغيصب هیپ ور رازپکی و یفرشا رازبهکی و

 دننخودنا نیراد یدنلبرس سوب یاپ تلردب رابت یلاع دازن

 تمشح یشلگ لخف نآ تفطاع ر قوش لامک زا یهاشنهاش ترضح

 تداعس بایماک دیشک ینابرهم و تیانع شوغآ| رد ار ینارماک و

 هلمجل زا پسا ددکی و یرالن اب هصاخ ثعلخ و دننخاس تا ود

 يرگيد و راکانیم زاع ر ریز اب یکی یتارع و" يبزع سارآ تسیب
 لج و هرقن زامب ریزم هعاخ لیف ربجنزکی و هداس یالط زاس اب

 ٌةیصان ّةرغ ناب دیراررم ٌهقالعاب عصرم رهدمج ٌهضبقکی و تغبرز

 ةداژ هاشداب نآ تسدخ رد هک ناخ ریزو و دندومرف تمحرم تلود

 رپم دصناپ هدوس تیدوبع ناتسآ رب تدارآ نیبج درب هدم] هنمجرا
 شزاون هصاخ تعلخ ثیانعب و دینارذگ رذن لیبسرب هبپور رازبکی و

 دندوب :درک لبق يريش یحاون نآ يابشيب رد نارارق نوچ و تنای.

 زا دعب هدومرف راض عبم نآ دیص مزع راکش ریش تلوم ریزه هاشنهش
 نبرف دوب هنشذگ زور زا ساپکی هک دنویپ تداعس 8 داز هاشداب تمزالم

 زا هندوب هنخاس هلگنب لکشب هدیشوپ رس هک ينالط ناور تخترب العو زع

 نیرد و تسیفارماکو تلود ین عدجم نیا سدقم عبط تاعرنغ#

 کیدزنو دندومرف هجوت راکشب هدش راوس دوب هنفاپ مامتا ٌیاریپ مگنه

 رم بقع رد ار مظعم دمعص دا هاشداپ هدش راوس لیف رپ هک ریخت

 ار یازگناج عبس نآ دندیمر ریشب نوچ و دنداد یاج کرابم
 راکثب دنج ینعاس یحاون نام» رد و دندروآ رد اپ زا قردذب برضب



(۳:6۵۳) 

 تاول ندرفرگید ژور 2 و دندومرف تعحارم هشک زودنا تج#) زره

 طاشنب هدیزگ تسا) لالج وزع لزنم رس نارد لابقا يناررما و

 راکساک ةداز هاشداپ مایا نیرد دندوب یددا عبط یاربپ ترسم راکش

 یچلوپپر یعهدکهد و دیراورم دقعکی تیانغب ار مظعم دمع« رابنخ#

 تاموبلم زا بوت دص ود و راکافیم زاس اب رد و هصاخ ریشمش و عصرس

 راد هبوص ی و هگنسحار انار و دندیشخ+ صاصنخ| زع صاخ

 و دننخارن تاهابم تساف ینانسمز تعلخ لاسرا تپاذعب لباک

 ناخ کرابم ر تمدای یدنلپرم لیف ربچرکب تمحرمب ناخ ربما

 ییسح رییغت زا شگنب یرادجوغب لباک ةبوص یادکموکزا یزاین
 ررقم هپسا هم هپسا ود وا نانیبات زا راوم رازه هدش بوصنم ناخگیب

 ءامج زا راوس رازه ود یرازه رد شبصنم هفاضاو لا زا هک تشگ
 رگندمح| یراد ءعلقب ناخ معذم ر دشاب هچها هس هدسا رد راوس رازه

 ةناضا و پصا و ثعلخ تیاذعب هنشگ نیعم ناخبا راد رییغت زا

 .دیدرگ ژارفا رس راوس رازه یدهذاپ و رازه ود بصنمبد یدصناپ

 تعلخ تمحرمب هدفاب ییبعت روپاذلاج یرادجوفب ناخ لیعامما و

 یاطعب روپتار هگنس بور دلو هگنسنام و هش یهابم بسا ر

 نطو تصخر هنشگ تفطاع لومشم دیراورم ٌةفالعاب عصرم رهدمج

 بادمک تعلخ لامرا تیاذعب روپلاب رادجوف ناخ بارپم و تداب

 یاطعب دندوب هدمآ کدزا هک ناخفیرشت و ناخ تمحرم و دن تزع

 نرک یدوا و هیراورم ةفاعاب رعلخ تسرکمب یاخشنآو تعلخ

 ةنالخ| رقنسم ناوید یاهیئوگپبو ما تمحرمب ان ار لدکو



( ۷۹۳۶۵۸ ) 

 بصنمب ةفاضا و لصا زا و پما ثیاذعب هنگ بوصفم روپ ناطلس

 دامنعا شعشیپ و تاپ راخلف| زعراوس زازه یدصناپ و رازه

 و دبسر رثا یسدق رظفب اجن [ ٌةعتسا سئافن زا ریمشک راد هبوص ناخ

 تا یراد هعلد زا هک ناخ فرش اب بطاخ رادروخرب هجاوخ

 لدف زدجلخ کی هتوگ فرشا تمسزاام زوددا فرش دوب هدش لوزعم

 فنش روکدم ک يتالط شفت جرم ناور تجد نوح و دومذ شکشدپ

 هرقن و تالآ الط ی ٌةناخراک ییگغوراد هک رگرز یانبما مامنهاپ

 ییلعم مکح قناوم يناصرف کدنا ضرع رد تشاد یقلعت واب تالآ

 ارو) هناهاشداپ محارس دوب هنفای مامت) تروص ااو عبط شهاوخ و

 ناوارق نوج هلمجلاب دومرف شزاو بمصنم ةنافا و لبف هدام یاطعب

 رگناهکرب عضومرد هک دندبناسر لالج عماسهب دندوب هتفر راکشصعفنب

 دومن ةجوئ تمس نآ راکشب رظان توکالم رطاخ تم رایسب ژرچ

 ٌةصرع هدسآ زازنهاب رسینکس هدک زا رثا رفظ تایار مشش و تسیبو

 لانغنش) هدش ماقم اج | زور هس و دیدرگ لابتا باد زکرم رگنابک رپ

 یرر نآرد ناوارق نوچ و دوب کرابم عبط يازنا طاشذ زرچ دیصب

 مودم زور نگنا ربزه لد ریش هاشنهش دندوب هدرک لبت یربش گنگ

 یاس دنهروآ رد ياپ اپ زا گنغت برضب ارن ۲ هدومرف زوجع بآ زا

 هلحرم ود یطب هدومن تضرف اجلازا وصنم بکوم روکذم هام

 اجن زور کی و دینسگ روپ زوربن عضوم رب یزوریف و تداعسوترپ
 ساتهر ساسا کاف نصح ندش حونفم مایانیا میناوس زا دش مانتم

 هسبز) 1000



7۴29 ) 

 تس ارع: و بناج زا هک عاجان رکون گیب اباب سیزا لبق تم)

 یماجنارس کینو یشنم تداعس زا تشادمایف عاغترا رپپچم هعاف نآ

 ه درک ناشذ تسلالج ی 1 نیا تیدوبع شهاوخ و هعلذ نداد اپ ظا

 دونج زا یعمج اب ناخ راک و گیب ناطلس نویامه گراشاب و دوب

 یون نصح نآ هدفادش اجناب هک دزدوب عتشک ندعم نانس ن بیک

 مولعم ۳( تا و هضرع زا ماکنه ِ دنررآ ترصثب تب

 هدیدرگ هافب قتالخ هاکرد دونم ها د یهاغداب یاهدنب یفرصنب

 شزاون یارب هئسوبپ هکر تسگ تسرکم رورپ هدنی هاشداب تفطاع تما

 تبدش دنودپ تددقع یاهدنبشرررپ و تیر و دنم صالخا نایودف

 لابقا تدضاعهب هک ار ینامس[ متف

 یرز لادج و هرصاع* یوریذ و شذوکو یعس یوپاکتیبر لارز یب

 نیا تما بلط ٌهناهب دود

 گکبب ناطلم تک اش یزورپ هدر و تمحرم بیرغت ۵وب اد

 لصا زا و پسا و تعلخ لاسرا تیاذع و ناغ یلق هاش باطخب

 دندبنادرگ یهابم راوس رازه یدصناپ و رازه بصنمد هفاض| و

 .. عیبر موچس تفای ضیوقت ناخ قلت هاشد هروک دم ٌهعلْو تسارح و

 ماقم اجنآ رگید زور هتشگ روصنم تایار زکرم روپ دمح) عفوم یناثل
 گنگ رانک زا یعضومب هلحرم رد یطب اشکنابج یلول اجنازا و.دش

 دش عقار تسماقا اجن | زرر رابچ هدنگنا لوزن وترپ تشاد رف او زرج هک

 شا رد هعند ردب هدرک راکش رایسپ زرچ ي شنهاش ترضح و

 تشاد هارمه هچب هک هدام یرگید و رن یکی ربش داف ود بآ

9 
 هو و

 بت

 یی ام مس



) ۴۰۷ 

 نالوارث نویامه ؟راش اب ار رهش دل و دندروآ رد یلپ ژا گنعت برسقب

 تمشح جرد رهوگ هناهاشداب تفطاع ماگنه نیرد دنننرگ هدنژ

 یاطعب ر مظعس دمع* ةداز هاشداب لالج و تمظعجرب رثخا لابقاو

 دیشخ صاصتخا زع اهب نارگ دیراررم دقع کیو ساملا یعهدععد

 يلعنسح و ارملم |دجود رشعح و ین + لوازت ناخ هللا ضیف و

 )9تیر دننخار وا زابنما تساف تعلخ ۳ یگیب شو ناخ

 هگنسحار یینعح* دوب هدش توف شردارب هک ساداپدپ هجار دلو

 تعاخ 1۷ دندوب وا یاهداز ردارب هک روک نجرا نارسپ هگنسمار و

 25 نانصلخ" نارسپ دیشر دمع» و میحرلا ددع و دندیدرگ زارفرم

 هام مهدزاب هنتشگ هناهاشداب تیبرت بایماک بسانم بصانمب

 هدید نآ یحاون رد رایسب راکش رااوارف هک تاهگ رس عضوم روکذم

 راکش زودنا طاشن هدرتسگ تماق) طاسد ناشن ضیف زنم رس نارد

 ۴ هاظیتق زا دن دز یتکدوفن هب ریش ود 5۵ درک ید رایسب زرح و دزدوب

 تسینارساک و طاش ماکنه 11 یناوج ر غولب ٌگجترب مظعم دوش

 لاع! تبیرث وترپ رظن غلاب درخ لماک هاشداب تفطاع دندوب هدیسر

 و زع هاگ لزنم نیمه رد مهدزناپ هدنگنا لابق) شلگ لاهن ون ناو

 و دوب ناسارخ فارشا تانب زا هک ینشرس تعع ؟ردخ" هاج

 و دندیشک هدنویپ تداعس دنهجرا ؛دازهاشداب نآ جاودزا کام رد

9۸ 



۳ ۳ 

 ار باهول) دبع یضات تادض#]) یصنا دوب دّقع ثعاس هک ماتنجش

 دقعکد تیانفع یرر زا و دددومرف نق ع رون رپ روضح رد ه دریلط

 مه دزداش دندومن اتممح نم رگ و زابت ی لاع نأب اب نارگ دد راورم

 رکب پ رفظ یرودرا میخ رگنرون عضوم یااب کش چوک تاهگ نرس ژا

 هاشناب ةرثاد شیپ زا فرشا روبع لزنمب لرزن منه نوچ و تشک
 راکمک ن] هه ناخ ریو رز مظعم لری ع ماوت تداعم رد لاو ؟داژ

 حصرم و رهاو ِ زا یسهشیپ کی ره راعش صالخا ناخ و رابذخ»

 5 دوم رف ماقرم لزثم رم نارد زور چیلپ هانپ رفظ بوم و هدنارذگ تالآ

 یلصا نصقم هک داباعلا هچوت مزع تخادرپ دودح نآ راکش و ردم زا

 تسددو دیدرگ اریپ کام تمه «مجو دوب نآ اشکلامج تضرن نیزا

 تعحارم رصدنکم کدکد هدم] زازنهاب رگنرون زا زارط ترصن تیار مود و

 یحاود نارد نألو ارف هک یریش هر یادثا » ۵ هانپ ید هاشفمش و دومذ

 یلواا دامجمود ماقمود و جوک ششبو دندز گنغئنب دنووب هدرک لبق

 زدر و هش رثسگ هیاس رس دنکم هدک تحاسرپ لابتا یالاو رذج هراب رگد

 دیدرگ تنفالخ هاکراب ضورعم هلانب عئاقو زا دوب ماقم اجن ] هک رگید

 عاجشان 5 زا نبرد ۳ 9 دظ رگاسع ۳۹1 4 ردناخ زاد کی ۹4

 تعاخ تمحرمد مظعم دمع*ر|دقم یلاع راکم اک ٌعداز هاشداد تفو

 هل اوخ 5 عصرم نآدناپ د دع (تکدر الط زاس ای یٍ)رع بسا ر يناراب

 هداهاشداب تفغطاع راظن) دروم دمو عصرم عودج هک 1 تاودا رگید و

 رخ «تعلخ تیانعب تنطام نانس]یاهدنب زا یعمج و دندپدرگ



( ۴۰۹ ) 
 ةدش چوک دانآ هل تمیزعب رصینکم هدک زا 75 دوش يهابم و

 تماریوخ" رپ ینشد و ریذپ لد یهاگ راکشهک نوروس هصرع مهدزبس

 25 يرجش هداص هار یاذثا رد و دیدرگ رگ ملاع بکوم لوزن بابماک

 مایا درد و دش ثلوص ریزه هاشنهش راکش دندوب درک لبق ناوارف

 هگنس یپثرپ د دیدرگ یهابم صاخ تعلخ یاطعب هگنس مار رونک

 هبح دوب هدمآ شیوخ ردپ شیپ زا 46 هگنس تلوسج هجارابم دلو

 و هینارذگ شکیپ معرب لیف ریجاز ود هنشگ تفالخ نانمآ یاس

 تاهادم زع دیراورم دقع کی و ساملا يکهدکهد و تعلخ یاطعب

 کد زا ناخ راد هعلخ و ییطو زا هداه هگنس تنوگهب و تخودژا

 ووکذس ناخ و دندیدرگ تبصاخ ریسک تمزالم زودنا تاود هدبسر

 زا دمح# بوبعم میش و دینارذگ شیپ ممرب لیف ریجز کی
 هللا سدق ینانلم ییداارعاپب هجاوخ ماظع یابلوا ةواقن مارک هالوا

 تصخر 1 ک تسرکم بایماک لیف هدام و تعلخ یاطعب هرم

 نویاه» لوزن زودنا ضیف زور هس نوروم »8 راکش هلمجاب تنای نطو

 فرابم عبط یازفا ترسم رثا تعزن صرع نآراکش و ریس هنشگ

 هناورسخ یاهراکش هلمح ژا و دش رف دیشمح ردث هبشروخ ویدخ

 ری مپ زور کب رد نابج نافاخ هک دوب نآ ندمآ عوقوب اجنارد

 موب و زرم نت نانکاه و ددگوا رد اپ زا ریگ ملاع لابتا یوزاب یوریذب

 دندرشذب یئاهر هناهاشنهش تمادعمضیفب ازگناج عابس نآ رخ زار

 واب ارهنم یرادجوف هک ار ناخ؛درو هلا داو رقعج لزنم نبرد و

 غیتءب عاجشان تمنای شرازگ افیاس هچاذچ ار شردپو تشاد قلعت

 نشبصنم هددنادرگ تمحرم راطنا لومشم دوب هدبذارذگ مه زا داددب



[ ۳ ۲ 
 هم هپ-ا رد راوس رازیی هلهجنا زا راوم رازه هس يرازه هم هب او
 هم هدسا ود راوس رازه هس یدصناپ و رازه ةس هفاض) و لصا زا دوب هوعا

 تعاخ تیاذع و یناخبدرو هلا باطخب و دننخاس ررقم هما

 8دومن تصخز هعوحرم تصسدخا و دننخاون الط زاس اب پسا و «هصاخ

 رطاخ ماکنه نیرد و دندرک تمحرم تعلخ زین ارو رسپ هم

 ياو هدنکفا تای ٌةناخبرت نادهاج*" لاعب تاغذلا وترپ اریپ تلم

 تیانعب و دندومرف نازادننرب لوا یشاب کنم ر يباوک گرد

 هندومن شزاون راوس دود يرازه ی هفاضا و لصا زا و تعلخ

 تمحرمب هنخام مود یاب کنم ۲ ناخ نادرمیلع گیب یلو و

 یعمج و دندینادرگ ام ور رغنغم بصنم ٌهفاضا و ۳۳

 هدوزفا تزع ٌهیاپ یرکبشاب زوب ٌةبترب ار رگید ناراد تعامج زا ریثک

 عضوم 9 جوک نزروس زا مهدعه دندرشخ»
 یزارفا رس تعلخ

 عماسمب هلاکنب عئاقو زا و دیدرگ روصنم قدارس طعم روپدناچ

 عاجش ان یاهدمء زا هک یسعلا رون هک ددسر عماجم یئاقح

 دوذج! هدش ادج رازور هنشگ رب نازا رادیب تخب يربهرب دوب

 لرزن هدرک یط هورک هس رگید زور و تسویپ یهاشداپ دوعسم

 لجف کنح یاشامذب ی هاشفهاش ترضح سدذا عبط نوح و دش لالجا

 یمهاشنهاش ترضح زرر لئارا دو چوک هک ۳1 یادرف تشاد تبغر

 بیرغ یاشامت یآ زودنا طاشن هنخادنا کنجب لبن تفج کی

 لزنم نازا ینارماک و تداعس برف غارف زا دعب و دندش بیرف رطاخ

 مظعم ماظع یارما ةدیز تشاد تر درد نیرد دندومرف تس.ب

 در#) عاجش ان هک دبسر تفالخ هاگشیپ هب ینعم یاب رعشم ناخ



) ۳۳ [( 
 مد هلاکنب رد تدم نیرد لاعلابخ و لطاب یاذوسب هک لأم هب

 داسف رابغ هدرشدا لابق) دونج تسواقم و تعفادمب تماشسا

 یحوبدملا ةک ؟رح :دز یناپ و تمد لمسب مین غرم نوج و تشیگنا

 تمه دعاوق رثام رفظ رکاسع ءالیتسا و توطس زا ماه ییرد درکبم

 هنسسگ مه زا شنیعمج و تکوش لس هنفاپ لزلزن شتابث ناورا و

 ةدرک زوبع گنگ بآ زا روصنم جاوناب ناشن تدیقع یاخ نآ و تما

 تمه رمک لگس هب زیگ) هننف نآ مهم مامئا و لاصیتسا و علقب

 لحر اجنآ هنخاس دوخ هانب ارث] هک هدنات زا لعفلاب هعاانح هنسب

 هکزاذحه» تسا هدرک رگنریگفاپح تمیزع دوب هنخادنا تساذا

 هلمعلاب دوو ؛رگ دهاوخ رکن قئاقح کلک موفرص یزا دعب ۳1 لدصفت

 هدرک لبق يريش یحاون نارد نالوارف نوچ دوب ماقم هک زگید زور

 برضب ار راض عبم رز داش زاوم راکش ریش نگنا ریزه هاشخش دندوب

 داب] صمش یاب هلحرم هس یطب اجاژا و دندروآرد یاپزا گنفت

 ژور هساراکش و هیص روفو ربانب عضوم نارد و دندومف تداعس لوزن

 نوج هندومرف راکش رایسب يباقصم رژرچ رد ریش :داسم ود هدیزگ تساقا

 هلاکنپ رکاسع دادما و تا اریپ ناهح تضینیژا یلصا دصقم

 هکنآ یب ینادزی تاقینوت ایم و ینامسآ تادیئات یورین و دوب

 ندارد رفظ و آف تروص و دنویپ دوعسم دونج ناب هزات کموک

 و یژوریف و ترصن دم هدش رگ هولج هرهاث شوبیج نادهاج# غیت

 ربونترپم رطاخ و دیسر لالج و هاج عماسهب یزورب» د تلود دبود

 نثر شدپرد ینعلص ار روصنمبکوم هنفربذپ تغارفریطخ مهم نازا

 نویامه لزنم نیرد اشک روشک ریگملاع هاشداب یارآ ملاع یار دنامن



( ۲ 

 ةفالخلا راد اتممسد او هود نادع و لومر# ین تادواعم تممد مع

 تمظعردخا غورف مایایرد دندخارذ| رب تعحارم یاول هداد گشاطعا

 دنهجرا ردقیلاع 8دازهاشداب یرادمان و تببا یشلگ رابب یراینخب و

 دززفای صاصتخا زع ینانسمز صاخ تعلخ تیاذعب مظعم لمعم

 هک ماقم تنطله ناسا یاهدمع رثاس و ماظع یارما ن دزد و

 دنددنوب ژ ادتما توسک تمحرم ن داب دددوب روصح تصدخ نایک

 اهدهع رگید و هلاکنپ را دهد ناخم ظعرم و یرکد راد 14 دوص ارمالا ردسا و

 ییضترم و دندخا رفا تاهابم تماو تیافع 2 رای فارطا يارما ۲

 عصرم رچلخ تمرگهد ناخ میهاربا و ات ربشمش یاطعد ناخ

 ناخ ءللا لیلخ فلخ ناخ ربم و دندش هناورسخ تفطاع لومشم

 یاهدنب فرصت زا روثف مایا رد نیمز رس نآ نادسفم هک ار هدکارات

 ۳ تیافع كود هدومد صالْلما دن دود بو رب یهاشداب

 79 تلوسح هحاراپم دلو هگلس يبذرپ و و ۳ فا تعلخ

 دژلیرس صاملا يیکهدکهد تیانعب 5 ثومد شکشیپ لیف ریجلز ود

 هناضا و لصا زا هنشگ یعس روپکنام یرادجوفب ناخنرصن و دیدرگ

 هدع هحاوخ نوح تشگ ژارفرس راوس هص مس يراز ۵ رد بصذتب

 درد نوح تسا ویلا روام ربثعم ژزعم یاهجاوخ زا ۸5 رافغلا

 رصنخ* اب یهاوخ اوه دعاوق و یوگاعد مسارم رب ینبم ٌضیرع مایا

 ماعنا ٌةنازخ ژا هدوب هداتسرف هاح نامتنآ هاگردب یشکشیپ

 هدبرر رازه هدزارد تس یبلا ماع ضین هيچ رادومن هک یهاشداب

ِ 

0 



0 

 ح

(۳۹۳) 

 ضیف نانسودنه ٌهعما صئاغن زا هک تفر ءلاوح وا یاهداتسرفپ

 زین اه نآ و دنربب ههلا راشم هحاوخ یارب هدومن دیرخ ناکم

 دبع رپم هجاوخ و دندیدرگ لاون ایرد هاشداب لاضفا و ماعنا بایم اک

 رازه ود یاطعب تسا رپنلا روام یاهجاوخ زا زین وا هک میظعلا

 نیمح نبا ریم و نیسح رفظم ريم و تذگ تفطاع دروم هیپور

 مزعب ناریا زا مایا نبرد هک گنج زوریف ناخ سح یبب) دارا زا
 تعلخ تیانعب كيره دندوب هدم] هانی قئالخ هاگرد یریا یگدنب

 هنشگ تمحرم بایساک هبپور دصناپ و رازه رد ماعنا و رچاخ و

 لالج و هاج بکوم و دندیدرگ یهابم و رخذم بسانم بمانمپ

 .راکشب درو وترپ روکذم هام عیلس لزنم راپچب داب] سمش یلاب زا

 رگیدزور رابچ " اجنازا و دیزک تسافا اجا] زورکی و دنگنا نوروس هاگ
 لحاس زا رخلا یدامج مشش هنشگ امیپ هلحرم کنگ دور رانک رب

 ترضح اجفبا ات نوروس زا و درک لیم االخلا راد تمسب گنگ

 نبرد دندومرفراکش رکید ریش تشهیپلا دیئات یررینهب یهاشنهش

 هصاخ تعاخ لاسرا تیانعب هلاگنب نایکموک زا ناخ راقفلا وذ ماگنه

 لاع* زا زارمنم رادجوف ناخ؛درو هلا و تدای زاینما زع يردان اب
 ژا یششیپ و دیدرگ تمزالم زردنا تلود هددسر دوخ یرادجوف

 هک یناهغصا دومع* ربم دار نفر ربم و هدیناردگ تالآ عصرم

 ید قافن ٌهنظمب یزس دوخ نامز و روثف مایا رد شخبدارم

 هدرک :بارخا تارجگ زا شردپ اب ار وا هدش فرعلم رزا يصالخا
 تیص عامئساب مایا نیرد وا رو دوب هدانسرف نارپ اب ایرد هار زا

 هبعک فاوط مارحا ناربا زا ناهج هاشنش يئارا ریرم ر تدااخ



( + ۰۹#۴) 

 یردذمز تملود کارداب لوب دن هانپ قئالخ هاکرد ةجونم گذس) لابقا

 1 و تمعلخ تمهدحرمب و ۹ ۹ ی دز تملظ سیب

 0 هاشنهاش هک تدم ییرد هک ۳ فرش ضرعب 2 عم)

 دذ لوسرف ددص تست تسدب زرح تمشه و هاچ و دصود ءاجخازا ۶ كس

 ربم و نایچثوف راکش هنابیاغ هچ ورونرپ روضح رد هچ يقبامو
 هلهجاازا هنشگر یگملاع لابتاریت ی تا 3و تسدب و هدش ناراکش

 یاشداب / فی و دندروآ رد یاپ زا سددا سفنب ریش کس و اتممددل

 یکی و دددژ یگنفدب الاو هراشاب مظعم دمت راکهاک تخجلاوح و داز

 و جارد و يباغرم زا راکش ماسق) مگید و هننرگ هدنز ناوارف ار هچب ریش

 ریز زور و دبزگ نر لوزنرهه یهو ِ هدنکف| 0 راد

 نآ نایکسوک و نایدصتم و باهولا دبع 1 وا ناع رخ فو ناخن

 ةجار مایا نیرد هنندابرد سوب نبمز تداعس یتملود رقنسم

 هدروآ رد یلعمرظنب الط زاس اب یبرع پسا سار کی هگنسیج

 یبکایرادجوفب ناخز ابذاج و دیدرگصخرم ر یگاجب هناشگشزاون دروم
 تعاخ تمحرمب هدشک سبعس ناخ زابش رییغت زا رود لابید و لگنح

 هداضاب لوب راوم دصداپ یعرازهرد هک شبصنم و لس یهابم پسا و



۴۹۶۲۱۱ ) 

 سراذبیرادجوفب ناخ رکسع و تفریدپ شیازفا هچسا هس ها رد
 لصا زا و تعلخ تیانعب هزشگ بوصنم کدب ناخ فرش رییغت زا

 تفای یزارفارس راوم هاجاپ و دص تفه یرازه ود بصنمب هفافا و

 ریگ ااورنخ) کین ةداز هاشداب رکرس تلاکو تمدخب ناخ ندعم و

 رازه بصنهب هفاضا و لما زا هدیشوپ تاهابم تعلخ مظعم دمعم

 چوک مهدزیس تشگ تیانع لومشم راوس هاجلپ و دص ود يدهناپ و

 لالج و هاج قدارس طعم تسا روش هورک فی هک هردهاش عضوم هدشآ

 هنشگ راکش ژودنا طاشذ ءار یانثا رد یهاشنهاش ترضح و هیدرگ

 ماقم رگید زور و دندوسرف دیص رایسب یباغرمو گنلک و وهآ هدزاب

 دربیم رمب ةفالخا| راد رد ینیشذ ةشوک مسرب هک ناخ تباچت هدش

 زا هگنسح هجار دلو هگنس ترک و دیدرگ تفالخ ٌةبئع یام ةهببح

 ناخرداهب و تخارنا راغنن) کرات هینم دم لیبقذب هدیسر تاوپم

 دود هدش یسبعم يئوكچ رداهب ةذئخ عفدب هژفای شراذگ مچلانج

 نبرد هوب ةدرک داهن دب نآ داسف عفر هومن وا مس تیافک نوج

 نام
 هرف هننشگ دفلد رس نارود ناخ ریپغت زا دابا هل یعراد هبوصب تاقوا

 لامرا وا یارب هصاخ تعلخح اپ ينعم یاب رعشم ناودع تهحرم

 ترش یاس سارا رس یو رب ور ام ی اد , ز یداطم هرخالا دامح دزناب هعمج گکرابم و, و تفای

 ناپجهاشنرش نامز ویدخ هوب ةفالخاا راد لوخد تعام هک رادنفسا

 تسماظعو نداعس نیرف ۵ندوب هدرک بصذ 71 تمشپ رب لط یاب یکاف

 لغخاد هدومن روبع ابرد زا راوس لیف ر دندیدرگرهش هجونم هدش زاوس

 عماج چسب لرزن وترپ لا عب و ید درش نابآ نابح هایش ةالخاا راد

05 



)۲ ۴۷۱۴ 

 راوسنی ینادزی رف و ینامس هوکش اب اناژا و دندرازگ هعمح امن ءدنگف|

 يوابرم نویامه لوزنیمی زا ار دکرابم علت دوعسم ینعام رد هدش

 یزالسم رو حمل و ماع و صاخ رد ين امز و هنذخارفارپ نودرگ

 ناخدمنعمو دوبررپش رد هک ناخ برقت و دندیدرگ لابقا يارآر برس

 نبرد دننخارفا رب تزع ًةرپچ سوب ندمز تاود کارداب راد هءلق

 دنمجرا داز هاشداب لالج و تمشح یشلگ لابن هزات شکشیپ ماپ)

 سئافن و رهاوج رداون زا مظعا دمع لاف هدنخرف دنویپ تداعس

 لدف :ریچلو کی و تفریذپ لوبق ٌةبتر هدبسر رثا ربسکا رظنب هشمذآ

 نکد زا ناخ رانخ هک لیف هدام کب و تشبرز لج و هرقن زاس اب

 ناخ هاب شعشپ و دوب هداتسرف تفالخ بانج؛ شکشیپ مسرب

 تنوگبب و تای یاربذپ فرش هدبسر ضرع لحم) هد راد هبوص

 ناخیلف هاش و تخارفا تاهابم تیار ملع ثعمحرمب هداه هگنم

  ضیوفت واب سانهر یراد هعلق تنریذپ شرازگ هچلانچ هل

 رومراوس دص تفشه يرازه رد بصنمب یدصناپ ٌةفاضاب دوب هنفاپ

 هفاضا و لصا زا ناخ راد هعلخ و بصفم و هپیدرگ تسمحرم راظنا

 نمایم زا دابا رضخ مگنهییرد و تفای رارق راوس دص راپچ یرازه

 یحاون نآ راکش و ریس زور وهد هنشگز ودنا ضیف نابجویدخ مودق

 ةدومن تدواعم اجزا و دیدرگ رظان توکلم رطاخ یازفا ترسم

 نارد ينارماک و تلرد برف رگبد زور رد و دفدومرف هحوت دابا زعاپ

 ار هآ ک يلوبس هاگراکشب اجزا مویس زور هدرب رسب ناشن ضیف کم
 هاگ ربچخ 3 نارد و هننشگ هچونم دنا هنخاس موسوم راکش پرت اپ

 منفه و تسیب هنخودنا طاشن وهآ و راک هلبن راکشب زور رد زین لابنا



(۱۳۳۹۳۹) 

 راکش تداعس و تلرد نانع مه رگید زور و دندومن تمعچارم هابازعاد

 لالجا لوزن ایل یدنمجرا و نتداعم جانلا لرد 7۷11 یدنلب رس

 یادا رادقمیلاع رادسان ةداز هاشداب و دانصشن ینعاس تلودب هدومن

 رهاوح رهارژ زا یشکشدپ 5 لومد راکزور ها شدنش مد رکش وراثن مسارم

 ۷# دندروآ ردرونا رپم رظنب +۵مقا سئافن و

 72 حع

 نا دز رورپ سید ویدخ ینیگ تم قح (تمعه هراومه هکاجنازا

 تاداعم و تابوثم ژارحا و ناداجع و نراعاط تبظاوم رب هوژرپ

 ینکمم ۳ هکزآ سدقم عبط شهاوخ یگمه و تسا فورصم,

 دنیامن ادا دجصم رد ار لفاون و ینفس و صمخ تاولص دشاب رودقتم و

 یبلا تادارا دونج هارهاش هنسویپ هک رظان توکلم رطاخ هاگشیپ رپ

 ه۶ تفان تممدزع نیا ودرپ تسا یمدنق مئازع روفو لزذم نون

 و دنزادنا حرط رصنخم یدجسم هنسجخ صاخ ها مارآاب کبدزن

 مشجت یب یناسآ و تلوپسب هراومه ات دنزاسبرثا ضیف یاجژدابع

 هدعمنآب سد ٌةکنحار زا رابن و لبل تاقوا رد تکرح لوط ر بوکر

 شنمرپ ر کاپ ر,داد تعاطب هدومرف لابا شمارخ راثا یویامه

 فابس ةناخلس۶ یلامش تمس رد ناربانب دنزادرپ لاممیب رواد



( ۲۰6۷۹۸۵۶ 

 ۱ شلام داد غاب و لالح و مش يارس ندراکن ن 7 ترامع نر ددارم

 1 # تسارک ءاذب سیا یارب ینبدهز تسا شخ؛ تایعت موسوم 2

 1 گنس زا شساسا تنملم یودع»۶ قیفوت یرامعمب هومن راینخ|

  لوط رد مهاب نارددب یلاع ناویا ود رب لمششم دن دوصرد حرط رمرم

 رب رامپ و نیمی رب ذبنگ رد و هلگنب لکشب کیره فقس و لصثم
 1 ی ذبذگ .تسا بارع" یئاح هک بقع ناویا رد 5 لب

 نایامن یلاع نینگ هس شیپ ناویا یالاب رب و دشابن رادومذ نادنج

 عرذ «دزناپ ترامع لوط و وزاب ودره ربود و هلگنب یللاب رپ یکی دشاب

 ضرع و عرف هدزناپ نآ نع* لوط و ساسا ياوس عرذ هذ صرع و
 تب عص زا ترامع یمرک یبمز عاعترا و وست هدزه و عرذ هدزاود

 ضشلوط یپاویا رصنخم تزامع نیا یلامش تمس رب و غرذ مین و

 یچسم ناویا بناج؛ نازا رد کی عرذ مین و هس ضرع ر عرذ ۳

 د یبرغ هم و یفرش نازا هس شخ؛ تایح غاب تمسد رظنم هذ و

 ٍدشوج نازا با هک یدرخ عوبطم ضوح ناویا طسو رد و یلامش ةس

 یناثلا عببر مج نم دوش هدوشک غاب بناع# رد هس دجدم عزا و

 طاش یگدذک دور لحاس رد لالح وزع تایار ۹4 لاف نویامه لاس تا

 نایدصتم هنفای ساما روکدم دجسم الاو ةراشاب وب راکش و ربس ژودذ)

 هاینب تفارش ءانب نآ مامنهاب هاهنجا و يعم رمک ترامع تامپم

 رثه نایانب ور و هشیپ نارامعم زا و ددنخاس راونس) تمه نابسم مر

 ناشاقن و کش هوک نافاگش اراخ و ف هاهرف ناشارت گنس و رتسگ

 نآ ثرامع رد هوبنا یهورگ زور ره زادرپ «مانراک ناحارط و زارط رع
 # و ۰ ۹ ۰ ِك



1 

(۳۹۱۳۲ :») 

 هنشگ ایپم دجس* لما ناویا ماتمامنعا و هیکانب یتدم دنا ضرعرد

 نآ نکیل دندرازگیم زامن نارد یهاشنهاش ترضح هک دش نانچ

 غلبم و تاب مائا ٌةياريپ لاس خب تدم رد مامتلاب هکرابس عقب

 هدنخرف یا هلمجلاب دش نآ فرص هدپور رازه تسجش و کل کی

 تیز و بیز سکیل تسا رصنخ" شزرامع هچرگا انب یلاع یچسم

 تیاغب و تساابلع ٌدجرد و لیوصف ًةبترم رد نآ تیفیک و ضیف و

 یاهنخت رسارس نآ رادج و فقس رد و دش عفاو نیشنلد و عوبطم

 زردگنت نانچ هندای شارت هشدپرفه نادانسا هشیت کونب هکرمرم گنم

 هراچب « دما رب تل کی عنص ندعم زا تو هک تسا هنفر راکب

 مطم رب ناهاگن فرژ رظن یاپ هک هنناپ لاقصو افص ٌهباثمب هیفصت و

 فقس و قارر و قاطران عئادب تسد کزان ناشاقن دربذپ شرغل 1

 ببرغ دنسپ لد یاهشقن نوگنانوگب راوید ةرازا یاوس ارنا رادج و
 رب ملف وداج ناحارط هک برف رطاخ بوغرم یابّتوب و ابلگ ناولا و

 یداتسا دذلب قاطرب رفه همان راک هدرکتبنم دناهدز مقر گنم مع

 ینشور هثئا رارث رارپ هداس و راومه و فاص راوید هارزا و دنا هداهن

 دنزیم تاراحم مد درعم یصاب شعط- هک تسا هبترهب نآ یافص و
 یادم نآ نراش ناو یاع ذبنگ و دنکبم تیاکح هندنآ یفصزا و

 دنا هدومنعیملت "بان یالطب هذخاس رششوپ گنج زا ار ناشن ضیف

 ةدوزف بذیز ببز و غورف رپم عمام یاهلگب ار اهنسداگرس نینچهو
 ,ِ ۰ ۰ ۰ 71 ۰ ۰ ۰ ۶۸ مپ

 صهرکیپ ( ن ۷ )



) ۳۴۶ ( 

 نی یبم رظنب لط یاه هوک الثعا کاف یاه فبنک نآ ؟دهاشم زا ار

 شعملم راونا ٌهراب زا ارنانیب زبت هباتیم نارب بانن] وترپ هاگره و

 ۷# مظن « » دیارگبم ی تا درد

 روی یاماع هرم را نیاتوتسعارولط ؟وج. تعخترا راونا و قب
 ربپ خرچ رسپ هز لگ هنانا وج » ریگ چوا دش هک شیاهنسد لگز

 اه رک, . بس : فعپ مچ ز * ائود تعاط تشپ و رد ار کاد

 تشونرس طخ صکع ودج»دنن هک + تشرس تفاطل تگنس ژ نایامن

 وکین زا هک ناخ لفاع ار ماقم كئالممارنحا یسدق ءانب یریامامتا خیرات

 الف هالدحاسملا ناو) «هیرک ٌةب|تمناشن ن ودرگ هاکرد نیالبات یاهدنب

 طبس خرا تاغاکتو تیز و بیز هجرکا هفعای ( | دحا هالا عم |وعدت

 نکیال تفای مامتا تروص رابچ و هانغه و رازه لاس رد تاکرب راونا

 یفاد تبا نیا فورح ددع هک هد و دانغفهر رازه هنس رد ترامع لا

 لامک روکذم خب رات نوح دوب هدش برم تسذ اب رعشم تیاده

 , نیلعا رما بجومب و دمآ نویامه عبط دنسپ دراد تبارغ و تردن

 هکن] اریپ تلود عناوس زا هانفا تبث گنم رب همسدقم ٌهعقب نارد

 عماج* قثافح عماسمب هلاکنب عناقو زا ماچ تداعس مایا ییرد

 یاوغاب هک ناطلس دمع» دازن الاو ردقبلاع ةداز هاشداب هک ددسر

 نایصع و تفلاخم قیرط هنفریذپ شراذگ هچلانچ یلهاج و یماخ

 یالیئسا و هبلغ زا هک ماکنه ییرد دندوب «دیورگ عاچش ازبپ ولروس

 نهر نامز هاشنهاش لاوزیب لادثا توطس و ناشن ترصن رکاسع

 و دوب هنفاپ هار لأام دب نآ توف و تکوش ناکراب میظع للافخا و
۳ 

 ثرخ لرد نریلصم یاصتاب ت#)د رگن ریگداهج رارد تم



(۴۷۲) 
 قوخ را۵رک تعادشپ ناهج ویدخ رادبب تماود یرب»ر و نآد ؛ فر

 1 عد شش و هدندیدرگ رب دندوب هددرک هک 7 ص طالع زا هد .طفنم

 هدم|ر گذ ربکاب دندوب هذفر فرظ نیزا هک یناونعب هرخاا یدامج

 نیزا دعب همدقم یا ثقبقح هچلاذج دندش قنعلم ناخ مالساب

 تراشپ ربخ با سگ دفاوخ ندبم هلاکدب عئاثو یط رد لصفنب

 محارم و لومت روهظ وولح ساب رود نار 5 هد د تریصب رظن رد یدزیا

 بو یردان اب صاخ تعلخ لاسراب ار هازن الاو نآ هفاهاشداب

 قافغذ یاریغطب عاطم ينيگ غبل رب هنخاون رادرب زرگ کریم هدمع#*

 ار رابت یلاع ی هلاکفب رکاسع زا یعمح اب ناخ یادد ک تو ؛د

 مکاح ناخ لداع شکشیپ تافو) نبرد و دداسر تفالخ هاکشیپ کا

 هدیور رازه ی کل کی يزاوم تالا عصرم و رهاوج ماسذا زا روپاج#ب

 تروم ردنب عئاقو زا وچ و تمای لوبف ٌةیاپ هدیسر تنطلس بانعب
 نامهم یدصذم یناوخ برع ربم هک فیس عماج* قناقح عماسمپ

 ماهمظنب يناوخ دمحا رچم بش یرد» شتایح راکزور لحاپ ان |

 یناخ یفطصم باطخ و بصنم یار ٍب هذشگیدعم روکدم رددب

 باطخ) ناخ فیرشآ و دش تبوطاع بابک یناورسخ محارم رگید و

 تمهو نکد زا ناخ لقاع و تخودنا راخل) ٌةیامرس یناخ رخل#م

 هددسر باط نامرف بجوم) تارجک زا ناخ تمحر و هلاکنب زا ناخ

 یبزا لبق هک لاشناف گبب لاعثوخ ر دننناپ سوب نبمز تلرد

 پما تمیاذع و یناخ تداعس باطخ» كوب ۷ ش ناخ ججاقب بطاخم

 ته و تبمداد ماظحت) لباک ب ۳ نایکموک کلاس رد هدشک یهابم



( ۱۴۷۸ ) 

 دندیدرگ تمحرم لومشم تعلخ یاطعب ناخ لداع و راوس هه راپچ

 نجحمناخ ریشمش ریبغت زا لبک فرا هعاف تصارع# ناخ راد هعلق و

 رازه سصذم) دروس تكدص)س یدصناپ ٌهفاضاب و بسا تیاذعد 6 دش

 مس محح 2 ۰ ۰
 هدما کد زا ةاج نامسا هاکرد یگدنب ماکنه برد هک ينکد لالب

 یگدنب تحلود» تشک یهابم راوس دضذاپ و رازه یدصیاپ و رازه ود

 هیانج ۵5 ینابیقص) دومح* رم نل و یتاب ربم و تفای یدنلب رم

 شکشیپ یفارع پسارس هن دوب هدسآ ناریا زا هزان تدای شراذگ

 و هبپور رازه کی ماعناب لوپپ هجاوخ و دیدرگ زارفرس راوس هاجنپو

 ضیف زور رد هنشگ یویامهمودف راونا طجهم دابارضخ ییشذلد هصرع

 زوکدم هامیدشه دد لوسرف تعحارسرهشٍ ماش و دوب ترشا لوزن ژودد|

 ر»تافه ور لیف ربج"ز جب و هشمدا فثاطل و تال | عصرم و رهاوج

 تخارنا رب رخافن کراث نآ لوبقب :دروآ رد رث) ایمیک رظنب پسا

 رگید زژدر و ددش اهب هییور رازه اتسسدد و تکل کند غلبمب عومجت و

 رادق برش دایدد ضبف ابا زعاب راکش و ربمس مزعب يهاشنهش نرضدح



۱۳۳999 

 نارد زور ول دندومرف دا صاخب اجنازا نآ یادرف هدیشخب

 رهشپ تدواعم تبار مهدزب ازیس هاش راکش زودنا طاشن لابثا هک ریهبخت

 یاهدنب نیرید زا هک یرره کریم خیجش مایا یبرد و دننخارف)

 و ملع و تدابس هدلع) شلاح لامج و دوب ناشذ رپگف نایت نیا

 دیس ریدغت زا لک ترادص ردقلا لیلح تسدخ» تشاد یگنس ۱ رآ حالص

 تاهابم توسک تعاخ یاطعب هنداب یکبتر لاو یردات هللا تیاده

 روئوت هگنس شک رییغت زا رابلاوگ یرادجوغب ناخ هللا دیبع و دیشوپ

 راوس دص رد رازه یرازه رد بصنمب هفاضا و لصا زا هنشگ ریعم
 يمن ٌهکلم راکرس يناويد تسدخ# ناخ تمحرو تذای یدنلبرم

 نشور باجلحا و تفع جدوه یارآ هدرپ باقن سدقت لاصخ

 تلخ تیانعب هنشگ بوصنم ناخ ميقمرییغت زا مگیب یار
 یهابم راوس دم هم یدصناپ و رازم بصنیب یدصناپ نافاب و

 تسزالم ژودن| تلود هددسر نومج نانسهوک زا ناخ راکداپ و دی درگ

 زا هزات هک ناطلم هفیلخ شبوخ هال تیاده ربم و تشگ فرش)

 هنداب یزارفا رس ناشن رپپس نانسآ نیا يگدنب تلودب هدما ناربا

 قنابع بش و دیدرگ تمحرس ژودن) ضیف هبپور رازپجاپ ماعناپ

 یاطبراکش ُهلمع و ناوارف زا يعمج و هبپرر رازه کی یروپ ناهرب

 ۷ لیاخ نوچ و هننشگ یهابم پسا تمحرمب يخرب و تعلخ

 ؟لرک يوب هبنع سامنلا نیزا لبف یدنچ روها راد هبوص ناخ

 هنسودپ لافنب فرش مکح هنفای یئار دف هحرد وا صمنلم و دوی

 هنشاذگ روها رد شیوخ تباینب ار دوخ فلخ ناخ رم هک نوب
 تدالخ هاگشدپ هب روکذم کام مراهچ و تسیب دسر سوب یاپ تلودب
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( ۴۷۲۴ ) 

 هدپرر رازه کی و یفرشا دصناپ و دومف تمزالم تداعم زارحا هدیمر
 تسیب هینارذگ شکشیپ ممرب اهب نارگ عمرم رجلخ و رذن ةغيصب

 سدنا عبطراهب هشیمه رازلگ زا نانسب و غاب تشگلگ ياوه مهن و

 دنديشخب دوروهزع هابآ بحاصغابب تسخا هدزرب رم نابج هاشنهش

 یراب ردنس غابب هنشذگ نازا و يرازه یمب فورعم غابب اجنازا و
 ژا غارف دعب هدنگنا مودف وترپ تسا عفاو دابازعا هار اوره 11

 ترسم راکش و ریمب اج ]زور همب و دندومن هجوت دابازعاب اهنآ ریس

 مایا سیزد دز ۵وسرف تدراعم ةافالخلارا دب نابعش مود هنشگ ژودنا

 ناتسبش یار[ ردص لاصخ یسدق تافص یکلم ًهللم شکشیپ

 بایسا داب] بک ةفالخل رقتسم رد هک بحاص مگدب لابقاو تلود

 عمرم ورهاوج رب لمئشم دندوب ترضح یلعا ثمدخ تداعمس

 ربم ناخ نیما دمعم و تفربذپ لوبق ٌهبتر هدیمر رونا رظنب تا
 هک نارود ناخ و دش شزاون دروم عصرم نادملق ثهحرمب یشخ#

 : نامرف هنشگ نیعم هسیتوا ماهم مظنب دوب دابآ هلا راد هبوص قباس

 زا ناخ رهاط و تناپ فاغن یارغط واب ینعم نیاب رعشم ناشبلاع

 دیدرگ تندوبع زورد| هیصان تنالخ ٌهبنع لیبقثب هدیسر ریگاج

 ماظننا دولام یوم نایکموک گلم رد هک ناخ شزاون بصنم و
 تشگ ررقم راوس دص ود ر رازه يرازه هس هةفاضا و لصا زا تشاد

 عضوم رادنیسز لیپب نیس رکچ هک دوب هدیسر فرذ) ضرعب نوچ و
 تبتاعان ر يشيک تواقش یاضتتاب دولام لامما زا یزیهک اناهک

 قیرط کولس هدیزرو فارحا دایقنا و تعاط) مبوق خیبذم زا یشیدنا

 دودعنآب وا _طوم هک هداه هگنس تنوگهب تس هننرگ شیپ درمت



۳9 ۲ 

 " نبقآ تلاهج راعش تلاش نآ بیدات و هیبننب تسا راوجلا بیرق
 هناضاب و پسا و تعلخ یلطعب هننای یبعث رشنیاو هعلق عازننا و

 لومشمراوس نصناپ و رازه یدصناپ و رازه ود بصنمءب راوس دصناپ

 بوصنم ناف هاشرییغت زا صانهر عیراد هعلقب ناختریف و دشتفطاع

 یدصناپ و رازه رد بصنمب هفاضا و لصا و تعلخ ثیاذعب هدش "

 لاعمزا بارد نابم رادجوف ناخ رفنضغو هیدرگ دنلب رس راوس رازه

 فرابم و دش فرش) تمزالم زودنا تلود هدیمر دوخ یرادجوف

 ود شبصنم و تشاد مابق شکبن ردره یرادجوفب هک یزاین ناخ

 هس هیدا ود را نانیباث زا راوس رازه کی وب راوس رازه ود يرازه

 یراد هنابت و یرادجوفب ناشوچ جوهب رثچ و دیدرگ ررقم هچس)

 نایم رادجوف ناخ رفنضغ تسدخ ٌهمیمض ییزا لبق هک نود عضوم
 دص هن یهدصناپ ٌهفاضاب و تعلخ یاطعب هدش بوصنم دوب بارد

 تفای یزارنارم راوس دصناپ و رازه یدصناپ و رازه بصنمب راوس

 هتناپ ماظنتا هلاگنب نایکموک کلم رد ناخ راکداپ و ناخ زادنا ره و ۰

 بصنمب ءفاضا و لصا ژا ناخ زابش ودندشیهابم تعلخ تمحرمپ

 شا تخت رجو کات و نیما ۱۶ ی رو
 مالغ بصذم و ی دردعم لباک نایکموک کلس رد هدش زارفارس

 یرازه هفاضا و لصا زا ر دابآ هلا ٌهبوص نابکموک زا ناغنا دمعم

 رارس يرادجوفب یتاویم ناخ زوریف و تنای رارق راوس دص تقه و

 نوج لاش واز هزاخ و دیشوپ يزارنس تعلخ هنشگ ییعم هوان)

 تیانع لومشم هبپور رازه «۵ ماعنا و تعلخ یاطعب دشبم |دخدک

 نیزاب پسا و لبف ریجاز کی لاسرا تمدرمب هدناچ را دنوهز و دژ



( ۱ ۰ 

 ةلاگذب زا نا تیافک و دیدرگ هناهاشداپ تفطاع درس ییلطم زاس و

 نا کیپ داش دلو سموم لمعدعت و تخو دن| تمزالم تلرد ک دیسز

 تعلخوا بوع2 و تشک یصخ رم یرکدب هذفای سضشزآ و پس) یاطعب

 ییاح و دش شزاون بایماک «هداهاش داد ناسحا نازخ ژا هدیرر

 تمحرم ژودنا ه ریب هدپور رازهود ماعنا و تعلخ تیانعب دوب هدم]

 هک ناطلس دمعم دارد لاو رادقمیلاع داز هاشداپ نوج و دبدرگ

 هک تشگ رداص الاو مکح دندوب هدیمر کیدزن روضح ًةبععِب دوب هدش

 و دناسر ةفالخا رادب یدوزبار دازن لاو نآ و هدش هریذپ ناخ تمحرم

 زا هلاکنب رد ۹1 رز نآزا ر لات یهابم پسد) تمحرمپ تمصخر مکه

 لوب دز رس تاریص#قت یصسب ارس) زا رگید یدنح ر ناخ يئادف

 عساجم قافح عماسمب ةلاکنب عناقر زا روکذم نام مهدزود دورپ

 نآرج یاپ هدنان رد هک رررپ هنثف زیرگنا هاسف عاجش ان هک دیسر

 دومن یم شوک تمعو) لم بذارس رد رودقملا ینح رشد

 دارد و ناخ ریلد و ناخ مظعم هدسناش تاددرت و هلیمح یعاسمب



( ۳۷۷ ) 

 راوازس هک یلاعب هننای شحان لالثخا شتاب و تمه دعاوف نا

 دش رگن ریگامج هذاور هئسشن ینشک رب اج؛ازا دشاب لاکم "ادب یادعا

 لاح لبصافت شزراذگ رد 7 نیا تقیقح ییزا دعب هکنانج

 هتسجخ یا دررو زا دیدرگ دهاوخ _یبم و حورشم لّام نارسخت [

 ممارم تفالخ نانس| یاهدنب و تنطلس طاسب یاهدانسیا ربخ

 یشزاونب طاشد یاهراقن و دندومن دابکرابم مجلست هدروآ اجب تیفهت

 تعلخ لاسرا تیافء»ب ار ناخ مظعم هناورسخ تفطاع و دم

 نیما دمعم و دیشخ: تاهابم زع هصاخ رید و ریشمش و صاخ

 ناخ نآ یعاسم و هتسیاش تاددرت یرداجب ار وا یلخ ناخ

 و تخاس ام لط زاس اب پسا و تعلخ تسحرمب ناشن صالخا

 یاهدهع زا رگبد یدنچو ناخ صلخ* و ناخ دّراد و ناخ ریلد

 و تخاون تعلخ لاسرا تمحرسب ار هلانب رثا رفظ رکشل نابکموک

 رگید ر هسبفن رهاوج رب لملشم ارما| ریما شکشیپ ماکنه نیرد

 تاپ لوبت ٌةیاپ هدیسر هانپ تنالخ هاگردب کد زا بئاغر و فع

 ارمالا ربما ٌةِیبص اب ار هوخ رسپ ءالا حور ریم نوچ ناخ هللا لپلخ و

 تالآ عصرم و رهاوج زا یشکشیپ تشاد وا یوط ٌهدارا هدرک تبسن

 ةللا حور هناهاشداب ترداقف ورک تیصخ ۱ سلمعلا هدینا سر

 هیراورم ٌقاع اب عصرمرهدمج و الطزاس اب پسا و تعلخ یاطعب ار

 نیب هدومرف شزاون دندنب یمرسرپ یوط زرر رد هک دیراورم رم و

 یهابع لیف هداس تمحرمب ناخ یضنرم و دیشخ# زابنما نارغال

 لبث هک هدوا راکرس یرادجوفب روپنوج رادجوف ناخ مرکم و دش

 ربا یا »زا سر رب عود نا يب نر کیس مرادحوشت ناخ رغنضع و دوب ضوقس ناخ یئادقب ییزا



( ۴۸ ) 
 پسا و تعلخ تیانعب هنشگ بوسنم روکذم ناخ رییغت زا روینوج

 نلاربر# زاوم راهرو یدصبپ و رازه ود بصتههفادقا و لصا زار
 یسعم ناح رفشضغ رییغت ژ) تاوو نابم یراذجوغب رک لثاع و دلش

 بصذعپ راوس نتصداب ٌهفاضاب و الط ژاس اب بسا و تعلخ تدانعد هدش

 و دژنفار یو نم تاو ۹ 5 دیسر یلعم هاکر دب وب سخعم روهقم

 اتو یر ربم و دش تممحرم بسا ی خرپ و تعلش

 بایس#ع هیپرر رازبکی" ماعنا و تعلخ یاطعب شنادب  یلخلم

 ۰ دیدرگ تیادع

 بانجب ناطاس نوع ةدار واشداب یندیسر

 تداعس ژا ندش عونمم و نسرفال

 نتشادهگن ودک میلس هب و تمزالم

 و یبلا تداد» , ص ایمبدازد ی ۸5 ماج| ۷ لدخ رف ماگنه یر ک

 ددروپ هلدسز اش راد یر هل 9 یربهر

 سس

 زار ابتاو نآرادرک رز لر اطخ و 0 هر

 شنوک تاود زا یآتافاکمب دتچکب تسا هدش تفلاخ و نایصعدولا

 رد و دنرب رسب لومخ ٌهشوگ رد هدوب مورع رونلا عمال روضح تداعسو



۳۷ ) 

 رد شنم ناطیش نازیگنا روش یارغا ٌهس وسر اوغا رش زا تادحو ةبواز
 حجم ناربانب دزرپس تیام پ هدنخرف راکژور هدوب شیاسآ و سا دبم

 هغوراد ناخراپ ۸1| فرشا مکح سحومب نابعش مجب و تسدد زور

 هار زا !رناشیا هنر تسا وج بآ یور نآ هک روپ رکشب نارادرب زرگ
 و دیناسر دوب هدش ررقم رتک" او نآ نالوپ يارب دک میلسب ایرد

 هگشیپ رد هک ارم هحاوخ ناخ دمنعمب ناشیا یرادربخ و تسارح .

 مذفهو تسیب تنای ضیوفت تسا دامنعا راظنا دروم تفالخ

 راقفلا وذ هک دیسر نویامه ضرعب دابآربکا ةفالخلا رقنسم عئافو زا

 ةدومن د)دننش) شرازآ هار يانثا رد هدم] رب گانتنوک هلاگنب زاهک ناخ

 هدش )دح ناطلس دمعم ةدارهاشداب تسدخ زا تپج نادب و دوب

 یاهدفب زا نوچ دومن دوردپ ار نارذگناهج هنام ةفالخلا رقتسم رد

 رطاخ ار یهاشنش ترضح وب شم تساپش صالخ| تسرد

 تعلخ يباطعب هگنسیح هحار تادوا برد دیدرگ ر ثأت برق کرابم

 دزدیدرگ دنلب رس ریشمش ٌهضبق کی تهحرمب ناخ رادشوه و صاخا

 هعناذج هروصنم جاوفا رگید و ناخ زادنا دعر اب هک بورجار هجار و

 يضعب ربادب مایا نبرد و تشاد مابق رکن یرس ممب هنفاو شرازگ

 تمزالم زودنا تماود دوب هنشگ رومام روضح فرش گارداب بلاطم

 هباهک ناخش[ ر یاخلد رپ و ناخ زابناج و دش  تیصاخ ریسکا

 و دندوب هدفار نییعت یتکجب راداهپ هدبخت هل ناخ رداپب یهارمه

 مظنفم نرگهبوس ۳ کام رد هک هایدنب نیسرثم و نو زدنا

 بطاخم کبب ربزو ر دننناب ااو هارد سوب نبمز فرش دندوب

 ناظلس دمع* :دازهاشداد تسدحا ماپال) مدد زا هک ناخ تداراب



۳۳ 

 » دش بصنم زا لوزعم و بئاعم و بوضغم ها الاو نآ تسراعم

 یریگ ملاع یاراد تلود نینسزا ید لاس زاغآ ۲

 يرجم دانفهورازه هنس قباطم رز 0 ّ ۰ هم
 نیا ناهاوخ اوه مای ناپج هک ماجرف کرابم ماکنه نبرد

 دوب ماظفنا بایمک تلود نید روما و ماصنع) یثیگ تنطلس

 لوزن ٌکیامرم هنشک ماب) سشخ» تمنم مایص هام ه داخرف مودق

 هس بش و دش یداو اح تاداعس لوصح ٌهیاردپ و شتدافسا تاکرپ

 هنادفا قاغتا لاله تدوز تشهب یدرا مکی و تسیب قباطم هدنش

 ٌةفداخ و ناهج ویدخ یئاریپ نایح و تدالخ نیدس زا موها لاس

 رگد و دش زاغ) یزوربب و یرثخا کین ر یزوریف و یخرغب نامز

 و دیدرگ زاب نایملاع و ملاعیوررب حالص و دادس و حلف و زوغ باوبا هراب

 سولج سشح تاسمدقم ددیمن و بابسا بیثرذب و ترد) هاگشبپ

 هنفربذپ شزراذگهیلاذج >یژورون یسشج یاجٍب هلاسره هک نبرد تشمدم

 یجج 1و ماعو صاخ تفرابم ةناخلو ۵ و دنز|دریب هدشک دوعم و ررغم

 کبسا هنسبلابقاو تلود ییذا هنشذگ لام روتسدب ار هناخلسغ صاخ

 شنام)د و یشن هداس دلمز تدحام نوح نیرب رس هک لداب لد

 و تیمظع جراب ماع و صاخ ناشن گلف ناویا شیپ رد دوب هناوت

 نداعم وام نپ) مراهج و تسیب هک دش ررقم و هدزارفا رب ماشنح|

 عفار ژور نارد ينارسک رو تمظع کارا رب ينان سولج هک وژرپ



۳۸۱ ) 

 درد هنزام لصتم رطف هدنخرف دبعب ارثآ هدرک یشج زاغا هدش

 فیس رییغت زا های ربا ةفالخل| رقنسم یعراد هبوصد ناخ ریزو تاقو)

 الط زاساب یفارع سا ر صاخ تعلخ تیانعب هدشگ ندعم ناخ

 یدنلبرس لیف هداماب هصاخ لیف و هبراورم ًهفالعاب عصرم رهدمج و

 هدیسر ارثپم زا ناخدرو هلا و دابادرم زا ناخ مساق و تنای

 مکح بجومب هک ناخ فلا و دندیدرگ فرثا تسزالم زودنا تلود

 رکپب ییرادجوف زا هک ناخرفاب و دوب هدمآ لباک ٌةبوص زا عاطم ناهج

 زا ناخ جریا و دندش زئاف هبتررپچم ٌهبثع مالیتساب دوب هدش ِ

 ةهلبدنب ةگنس يبيد هجار ریبغت زا سلیم یعرادجوغب هولاص ی ادکموک

 ژاوم رازه رود ته ود بصنمب ءداضا ر لصا زا هزفای دیعتن

 نوزذا زور تلرد میآوسرگیدو نویامه یرشجرگذ
 هاکراب ناراذگ راک یعسب هدنخرف سشج ييا تاودا و بابسا نوچ

 رثا تذمدم هام یا مراپچ و تسیب دیدرگ ایپم هاج و تمشح

 هنسجخ زور نارد دوعسم مزب نیا عوفو هک هادرخ مهدرامچ قفاوم

 یلفعمدانآ ناهج هاش ةنالخلاراد کرابم ةناخ تلود رد دوب دوبعم

 طاسبنا و ترش. طاسب هننای بیترت الو ینمجنا و, اهللد
 یارآ سلجم تشگ هداما طاشن و .یسرخ بابسا و دش هدرنمگ

 ژورنا مزب ی تفرگرس زا یاریپ برط و یار] ملاع ٌةماکنه لابقا

 لخل تسب نٍافآ ماشفحا و لمچت رویزب ار مایا هگشیپ تاود

 امنو وشذ مدوم يهثشداب تبیرت راهب ضیف زا ار بهانم و بارم

 "ا



۲. ۳۵۲ 

 محرم و فاطل اعم سد هرطقب ی دام[ و لاما لابهد و دیس

 ناپج ماگنه ار مرک و دوج هابن زافا یزبم رم هراب رگد یناورسخ

 « مظن » هفلوما هدمآ یلاور تجاح تفو ار دیما و زار يئاريپ

 روضح و قرذ زیرجل تگ ناهج + رورس و شیعسر دش هزات رگد

 نادواج ترشع درس وت ژز * ناز و بمژ مه زا فدهدگش

 داد مایاد ۹ تسد برط * هاد ماک اب ار رهد کلف

 تلود يا ناشو رد اب شا نیس ترضح زور یاب زا دعب ۳

 نیلعارهپ» شخ! تربغ الاو مودف ضیف زا ار ماع و صاخ ًةناخ

 راکن عصرس ربرس قرشم زا ریگ ملاع باتن] و رینم رپم نوچ هقخام

 طاشف ةراقن یادص هدنورتسگ نایناپجرب تداعس راونا رجظف نودرگ

 یدابقیک تمشح و یدیشمجتگوش ٌةنطنط و يداشسوکلغلغ و

 یاون و تبعت گنعآ و هیناسر کالفا عماج» نانکاس عماسهب

 دیسر برب خرچ نایسنا رمز زا و نیمزب نابسدق لیخ زا تین

 شبوخ رب هیاپ دص نابج ویدخ للج و تمظع هوکش زا .تخن

 یاس اب نامز ًةفيلخ یاس نادقرف قرف تفمیم رف زا رثچ و دوزفا

 . مچلپ مابرب بیبث رپ ماریب دومن تاهابم و فرش یوعد امه لاب

 نایم رب یراگنمدخ رک هدنخرف نشج نیا کوزوت یارب کا

 همگنه دصقب رهپچس یربموس یمجت ۱ ردیدصن ترشع هبهان و تسب

 زا هکتخ! تسشن یزادرپ ههغن و يرگشمارب یزاس برط و یئررآ
 . يناوخ ان لاقم هتسجخ یاب تسینامس[ تنطلم یی ناراکتسدخ

 « يظنا » هفلومل » داهن زاغا

 ينوئ لاضنا و دوج مزب شبارآ * یئوت لاجا طیع رگ اهاش
۹ 



 ۱۱ ساب
 یفوت لابتا مزب نیش گدررآ ةک ت ینمجا شیعب یاراببزورره

 نبمز بدا بلب تسین|دواج تارد نیا ناهاوخ |وه زا هک نامعآ

 * مظن ّر هل ومل * داشک بل نومضم نیا صرعب هددسود تمیدوجبع

 . تای شیار] رهد مزب وث یشج زا,

 تفای شیامآ هننف مشچ ون لدع زاو

 عضو و بیژاد [وکش زا وتردهج 9
 تای شه|وخناهج درکبم هک زیج ره

 هاقعن یعونب ینارماک و تمارد جا و یناطلسیشج یا هصقلا

 و ۳ و بدر 5 3دهاشم هک تن دید ینناونعب و تداب

 نارظان یازن تربح و نارضاح يابر شوه نآ شیازآ و بیز
 تکوشو تمظع و ردق ینابج اب رورپ مرک شخ ماک هاشفوش هیدرگ

 لالجو تمشح گنروا رب لاثم دلخ لفعم نارد دنچ یتعاسرفو
 هضانا و ششخب و فطل مسارم يايحاب هدوسرف 00

 دیمایرماد دو شک ناسح] فک ناسرع: و دنلخاد ار شزاون و اطع راثآ

 صاخ یمجناب اجلازا و دنتخاس ییعدم رهوگ ز یربل ار ینمت لها

 هتنای مامت يگنس) رآ و تذیز ماع و صاخ رونشدب مهنآ هک هزاخلسف

 ارآ ریرس ینعاس زبن یویامه مزب نارد هدیشخ؛ مودف فرش و دوب

 نا لی هی ملاع زور نبرد هکن) لابت) فاطل 1۳ زا دندیدرگ

 یللینسا و تلوص ٌهمدص زا هک ةبتاعلا میخ و عاجشان هک دیسر هااکنپ

 وگنردگناهج# هکناد زا رابداتخر هدر ناب دامی| هر" !اذج هرهاذ دونج

 تابث لاچ* تایآ ترصن شوبج توطس زا زین اب[ وب هدیشک



( ۳/۶ ۲ 

 رسد دیدرگ هراوآ گنخر تیالوب تا یهاشنهاش ترصضح نوپامه

 هطیعب هنساریپ وا هاسفا و شروش درگ زا هلاگنب عبسو تکلمم رس ات

 رفظ رکامع اب ناخ مظعم و دمآ رد تل ك یابلوا ترصت و طیض

 تلود ةدم نیا دورو زا دش رگن ریگناهج لخاهروکذفم هامیهن ناشن

 هرزفا ترسم رب ترسم ار تفالخ یابحا و تنطلم يايلوا ازنا

 يناممآ تلود نیا یرر رب ینارماک و یزوریب باوبا یگزانب و

 نانسبارس زا دانع راخ و دش هدردز تمشح ]رم زا داسف رابغو دوشک

 دیدرگ مظننم تیذم) كلس و مزپنم هذنف لیخ تشگ هدورد تببا

 دیمارخ تیعمجياج ماأب تنطاس و دیسر تسالس ها رارقب کام

 لاوم و دش نوریب نافلاتم نووفتو داپ غامد زا روش و هندیو یاوه

 ناهاوخاوه دددرگ عغترملابفا غیب لصف و عطقب لاکس دب مصخ حازن

 و تسشذ تسرد لوصح عیفص رب لومام شقن ار شیدنا ربخ

 تسر شیوشت ر هقرفت .شناشک زا ار شیک تدارا  یاصلخم
 نابج نشج نیا نانعاد مامتا زا دعب رکن قئاقح کلک بیرقنع و

 اهیاو لامجا لیبم رب اجا اج لاح ات هک هلتنب عئاوس لیصفتب اریپ

 تدم هک دوعسم یشج یرد هلدجلاب تخادرپ دهاوخ هتفای شرازگ

 لاحلماش لاون ابرد فک ربا هاشداب تمیاذع تشاد دادنم) زور ۵

 ارت یاهو ر مه ارمب :کرزایز دره یایوزن و زرد هاتهگ ناتعله

 رثخا دنپ ات تمشح طبع رهوگ ءدنشخر تسخت هندش بایماک

 تعحرمب مظعم دمعم ردق الاو دنمجر| از هاشداب تمظع پس

 مظننمنارد زین رادبا لعل یابناد هکدیراورم دنبرس و صاخ تعاخ

 لاین تنطلس یشاگ دنمجرا لخت و هنننای صاصتخا فرش دیب

 سا و تا و اید سست تا تی یا یا ی لب رد ی ای ی سو ده ی یا



۳ 

 یاطعب مظءا دمع# تخ» ناوج ةداز هاشداب تفالخ یمجح دنمورب

 تفغطاع راظن) ما هرمز و لعل ةزیوآ اب دیاورم دقع ود

 عصرم رجلخو صاخ تعلخ لامرا تیانعب ناخ مظعم و دننشگ

 ناخ هللا لیلخو هگنسیج هجارب و تخارفا ناهابم کراث

 و ناخ رپما و ناخ یضترم و یشخ# رهم ناخ نیما دمع* و

 رادقم عبنر یارم) رگید و ناخ ۳ و ناخ برقت و ناخ تلاسا

 تاجرد ردقب رادیصنم یاهدنب زا یرایسب و رادیاپ تلود ناکرا و

 تعمحرم هیام نارگ رخاف یابغعلخ هیاپ و هبتر بیترت و بصانم و

 هبوص هگنس تنوسج هجاراپم و کد راد ةبوص یارمسالا ربما و دش

 راد هبوص ناخ تمباپم و هولام راد هبوص ناخ رفعج و تارجگ راد

 تایلو ماکح و تاجبوص یاهدمع و فارطا یارما رگید و لباک

 لها یساملب و دننخودنا :راتقف ِ تعلخ :لاسرا » تیاتمپ

 دشاطع کنراگنر یاهنعلخ طاسبنا لغعم نآ ناج ذس همغن و طاشف

 زا تعاخ تسد دص شش بدرف ژورفا ناهج زور هد نیرد هچبلانج

 یاه دنب راخنف) تساق بیز هناهاشداب ناسحا و دوج ٌةناخ تعلخ

 و بصنم ٌهةناضاب دوبنا رمز و ربثک یعمج و دیدرگ تفالخ ٌودس

 تسحرمب ناخ ریما هلمجلازا دننخودنا یزارفرس بهاوم رایاطع رگید

 فمو الط زاس اب پسا یاطعب ناخ یصضنرم و لیت ریچنز کی

 تدیرت و ددنناپ یدنلبرس یلطم زاس اب پسا تمحرمب نأاخ کش

 تعلخ ندش بوصنم ناخ رکشا ریبغت زا نانلم یراد هبوصب ناخ

 ناخ دابف رییغت زا هدبن یراد هبوصب ناخ رکشل و دیشوپ یزارفرس

 رعشم ناوذع تمحرم نامرف 9 تعلخ لامر) تمیاذر ٍز هدشگ یر



) ۴۸۹ (( 

 ۹۹ هلیدژب گز یداجعس هجار ایرصذم و تای زادنم) زع ینعم نیا

 ةیسا ود راوس دصناپ ٌفاضاد دود .راوس رازه من یدصنای و رازه هس

 بصنم هفاض) و لصا زا ناخ یلعچفگ و تنریذپ شیازنا هیسا هس

 لبک ٌبوص نایکیوک کام رد هنشگ یعاجم راوس رازه ود یرازه هس
 و رازه رد بصنمب هفاض و لصا زا هتانئر هجار و تفاپ ماظننا

 ناخبلت هاش ةماض) و لصا ژا و راوس هاجدپ و دص شش یهد.هناپ

 یرازهود بصنمب ناخ راب هللا و راوس راز یرازه ود بصنمد

 شش یدصناپ و رازه بصذمب ناخ زادنا دعر و راوس دص تفه

 ردابب نایکموک کلم رد هک روید ر نتر دلو گیم مار زر راوس هص

 دیس و راوس رازه بصنعب و دوب مظتنم داب] هلا زاد هبوص ناخ

 لومشم زاوس هطرص گبتب یرازه بصذنمد ناخ ییصترم دلو نماد

 باطخ:ناخ 2۱| لبلخ دلو ملل حور ردمو دندپ درگ ةناورسخ تعفطاع

 راوس ده ِِ و رازه بصنمب بیست هیاضاب  یافتلا

 دوب هدپرر رازه يس هک ناخ رخاف ةنایلاس و دیدرگ زارفرس راوس

 هفیلخ 8دازرهاوخ هامع ربم و تفرپذپ شیازفا هجپور رازه لپ ٌفاضاپ

 ةگرد یگدنب مزعب یرواپ تداعس و یرذخ) کین زا هک ناطلم

 تفالخ دم مجدات هب تاتوا نیرد هدمآ ناریا تیالو زا هان تفالخ

 وچشمش و عصرس رجاخ و تعاخ تممحرمب دو ةهذخورف| رب علاط رج

 وصوج



2 

) 

 یفابریم ر تخودنا ینارمک ٌیامرس راوس دص ود ی ییرازه بسصنم و

 درخ رسپ «1] | زیزع و هبیور رازه هد ماعناپ ینابغصا دومع* ريم دلو

 و هننشگ ثیانع بایماک لدف هدام تسمحرمب ناخ )لا لیلخ

 کاملا راد نآ راصح تسارعب لبا ٌهیوص نایکموک زا ,ناخ ریشمش

 بابسبرد عاطم يىايگنام هرف هنشگبوصنم ناخ دیعس ربیغت زا لابتا

 روذلا عسا روصح تائویب يداويد تسمدخعا نأاخ تم نر دش رداص واد

 قبچس رییغت ژا ریمشک ٌةبوص يناويدب روکذمناخ و نأاخ میقم ریدغت زا

 و راوس دصود یرازه بصنم هفاضا و تعلخ ثیانع و ی رکسع

 ژادنا دعر ریدغت زا نایدحا لوا یرگیشخبب ينامرک گبب لیعمس)

 هلیچ گیب رظن و راوس دص یرازه بصنمب هفاض) و لصا زا ر ناخ

 یناخ تون باطخ! هدوب هدش ضوفم واب هناخ راقذ یگفرراد ةک

 جیلو لات زا .یضعبا .یرادجوقب رول ننجرع و هشت نشزلوم
 نیدلا ءاهب جیب و دش یهابم پم) تمحرمب هنشک ییعم هریدنهد

 ۶ ینابر ی دیز ماظعیایلوا هودن داجم) دالوا زا

 لیف هدام و تعلخ تیانعب زیزعلا هرس سدت ینانلم نیدلا ءاهب

 صخرم .فولام رطوب هنشگ تزع زودنا هرپب هیپور رازهکی ماعن) و
 ردارب سسح دیس روا فاخ دمع* دیس و یراخ: لالج دیس و دش

 ربم و دندیشوب زاینما توسک هرخاف عالخ تمحرمب روفعم لالح دیس

 تطاسوب ینیاف نسح ریم یاهداز ردارب بااط ریم و میهارپ

 هدپرر رزه شش ماعذاپ هنفاب فرشا تسزالم تماود ناخ لضاف

 هک ار توالک ناخ لاعثوخ و دندیدرگ هناهاشداب تسرکس باجماک



( ۴۶۸۸ ) 

 هدیور رازه ته و نو یذه رزب هذاورسخ تاغفطاع تس) ردظز فو

 ردص تطاموب هیپرر رازهيس و دومرف اطع واب 2 وا گنم مه هک

 نیعلاص و ابقت) ةرسز و یبجانع* و قاقعتس بابراب رردصلا

 نیا تاکرب همیمض هورگنآ یامتنا تباجا یاعد راثآ هدش تمحرم

 مایا نیرد هک گنرف نانانپک زا صکود و دیدرگ هوکش نودرگ تلود

 ماعن| و تعلخ تمرکمٍ دندوب هدیسر ناشن تفالخ نانسآ مالبتساپ

 نوطالفا و باید و هندیدرگ هداهاشداب شزاون دروم هبیور راز چپ

 هدد ور رازبج# و تشک یهابم هبپور رازبپکی ماعداپ کیبره هلدح

 نبرد و دش اطع دوعسم نشج نیا نایارس ودرس و ناچس همغنپ

 عیفر نانیئوت و رادیپ تخ» راگماک یاهدزز هاشدای زورف| ملاع مزب

 هندینارذگ هنسیاش یاهشکشیپ هدومن راثن ممر تماق) رادقم

 و تمشح طبیعت رهوگ ترابی و تسمظع رپچس رثخ| هامجت |ز)

 کی بدرف هک یشکشیپ م اشتر: کم دنمجرا از هاشداب یرادمان

 یشکشیپ ناخ مظعم بذاج زا و دنددنارذگ دوب نآ تمبف هبیور کا

 هاجلپ هدبسر فرش| رظنب هشمقاو هعنما سئافن و پسا و رهاوج زا

 نایسا و تالا عصوص و ره)وج زا ناخ ۸1| لیلخ و دش اپب هدپور رازه

 نآ تمدن هدپور كل ود هک نایامن یشکشبپ یکرث و یفارع و یبرع

 زا هبپور رازه تمصث يزاوم راخ مساق و هینامر یویامه رظذب دش

 ناخ رادشوه و ناخدرو هلا و درک شعشیپ تل عصرم رهاوج

 و ناخردم| و دینارذگ فش اهبب؛دیور رازه یاییاپ ک یشکشبپ کیره

 رظنب غلبم نیاب بیرق تابوغرم و صئافن زا مادک ره ناغلغاف و

 ر نآ مزاوا و زاس اب عصرس سبز ناخ مجهاربا و هدناسر رثا ردسکا



( ۴۸۹ ) 

 نجما نمع و دندینار ذگ الط زاساپ یبرع بسا رسکپ ناخ برقت

 هاگراپیاهدمع و تلود ناکرا رگید و نخ ییصترم و يشخب ریماشخ

 و صتافن رثاس و تالآ عصرس و رهاوج زا قیا یاشکشدپ تمدطلس

 فارطایارما عبمج زا نینچ+*ر دندروآ ردرونا رم رظنب تابوغرم

 و دیمر ریظن نودرگ ربرم ةياپب اشعشیپ لاح روخ رد تاجنوص ماکحتر
 «درپ بناح ژا راوازس و ةهنسیاش یاهشکشیپ و راقن میم روز .یاهناوخ

 باقن سدقت کلم تیبا یوکشم ییشن دنسم تزع جدوه یارآ

 تدالخ نشلک ٌبدط لخت تذطلب نکب ٌةرخاف درد و مگیب یار یشزر

 و تمظع ضابر تارمث رگید و مگیب اسنلا بیز بانج ایرث ٌةکلم

 رویژ رثا ریسک رظن راوناب لالج و تیبا یوکشم تاسدقم و لابتا
 هننناپ صاصنخا زع هبماس بهاوم و هدلاع مراکمب یگمهو تفای لوبق

 ةدترم کی نیلعم ٌةراشاب هدذخرف یسشح نا ماجا تداعس مایا رد و

 تلرد یمجا شخب غورف هندوب هداد بیترت سبمز یوررب ۱

 مامنعاب هنشذگ لاس رونسدب هک ایینشک ناغارچ هراب مود و دیدرگ

 ۴ بابسا هک یزابشت | یاشامت بشکب و هش نایئاشامت بیرف

 رظاخ یازف ترسم دز دوب هگرک بصن برد رانک رب مه ارثآ تاودا

 فک رب هاشداب تیاذ# مایا یومه رد و تشگ رظان توکلم

 تمظع یشلگ دخهورپ لس لاکش رب جیوه تدسانمب لاون ابرد

 دمعم هزمحرا داز هاشداب تمشح ناثموب رمث تداعس لاهف

1 



۰ / 

 تلخ یاطعب ارتازنم عدفر یارما و تبثرم الار نانیلود و مظعم

 درخ مهدزون قباطم هبنش بش ز دنددشخب صاصنخا زع يا راب

 نیا یانث) 9 هدز رب رس 4 و ی علطم زا لاوش هدنخرف لاله

 > صس

 ِ َ ثزع 9/3 ژا 0 هام ددما ومفس زا لارم رثخا داود

 دننسودپ حاجت و لوصح زورفا لد هیعب لامآ و ینامآ لافطا دش

 هنتسشن طابشن طامس رب هدمآ رب راظتنا موصزا برط موعذ نادنسوژرآ و

 روس درسز رصق ر ظفرم زا جشن ةفرغ نانیبح طرز نود> ود هام

 طرف زا رب ریپ خرچ دومن هیما دیع نارظننمب تافنل) یورپا هشوگ

 رد تسد بیضخأ) فک زا تسود تیز نا دوک دننام ينامداش

 هداشک نایملاع (یرر رب یساک داش یاهرد لاله هدلگب تفرگ اح

 دیدرگ راکشآ ینارساک و نرشع راوثا ٌهیلط ریذس هام تعلط ژا و هش

 عماسمب نایک خح رمز ژا هاب کرابس ٌةمزمز و تند ٌهیطدط و تشک

 السا داشنرش سشح طاشزاب نایمالسا یلدع مو لو تمج) دسر نایکالف)

 زوس ماده ود نیا شزبمآ ر تسفسا سم لک یوب و گر درام

 ریشابن عولط نوج و تختر رد راژرر اد رد رورس و حرف یاباگ

 رب یزورپب و تداعس رونب درج ار نابج دبع حاور خرف حابص

 نانسآ یاهدنب رثاس و رادمان یارما و ردق عیفر نانیئون تخورنا

 رضاح تمدالخ یایلع ؟دس و تنطلس یالاو هبنع رد زا رج

 هاشنهش و دندرو] اجب تیدوبع مسر تیخمن مجلست میدقتب هدسآ

 موص یاداب رث| برابم هام نیا رسائرس هک رررپ نید دیوم قدوم
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 رکذ و :تاداعس و تایضرس لیصعت و تادابع رگید تبظاوم و

 او پز یر ره
 مالک تواانب لاغنشا و لامع) و فثاظ و فئارشپ مامتها و لاعف)

 هل[ یلع و هیلع مانلا ربخ ترضح یرفس 8داج فکولس و مالع فلم

 ةدومرف یلصمب هجوت مزع دندوب هدرب رسب مالسل) و ةاولصلا مئارک

 ةوکش دوک یلیف رب تسا اد |دخ تلود نیا لومحم 2 ينيئا و هرونپ

 گنروا گنرب نآ تشپ ٌةوک زا الط غورف رپم تخت هک دننام رپپس

 شخا ینشرر عملت ةقراب عوطسب یرنولبن خرچ زا قفش ییرز
 دمع میش هدونس ,رپگ لاو رفخا کین ؟دازهانداب هدش راوس دوب قافا

 و دندومرف هجوت هاگدیعپ هداد یاج ترابمرس بقع رد ار مظعم

 لفغعم رد ینعاس تدواعم زا دعب و دندومن ادا تعامج: دبع زامن

 هتهشن یشخب مک و ینارماک گنروآ رب ماع و صاخ ساسا تداعس

 نایناپج لاوحا تحاسرب ناسحا و تمحرم وّرپ ناس دیشروخ
 رقئالخ هیما قتادح ماعناو تسرکمماع ضیف زا راوربا و دندرتسک

 روسویشج مسارم دبع زا دعب زرر رد ات و هندین|درگ باداش وزبمرس

 تیانعبناخساف مایا یرد و دوب دیشم رورسد شپع دعاوف و دیهمتو

 ریگاج 11 دان[ دارمب هنشگ یهابم الط زاس اب پس) و هصاخ تعلخ

 دنلب رس الط زاس اب پسا تمحرمب ناخ؛دزو هلا و دش صخرم كوب وا

 هرس رکن مناوم کلک نونکا تناپ ارم تدواعم تصخر هدیدرگ

 کاامس یقئافح شرانب هنشاذگ اچذبا ار رورس , ید روضح عئاقو

 نابراعم و تاددرت رکذ و لام ناورسخ عاچشان لاح مرش و يفرش

 ناطامسدمع# داژزنالاو رادقمیلاع ةداز هاشداب يفيلشاپب هک هرهاذ جاوما



( ۴۳ ۲) 

 سولج لاس نیتسخن يناثلا عیب رد ناخ مظعم کلملا ةدمع و

 هزادریدم دوب هدش سبعم تخ+ هردت نآ بئاعنب دابآ هلا زا نویامه

 ژا شندمآرب 0 5 لر 3 حد زاغآ سراذب ِر وا نادر ماکنه زا و

 تماود جناوس : دوب هام هدزناش بیرف هک تگنخر بناجب هلاگنب

 قبرطب اب اح ترصن رثام ردافد نیا یط رد نبزا لدف هک ر ازفا

 مرا نآرظان اتش دهدرم شرازگ لیصفت لدبس رب از دش روکذم لامجا

 شیدا هند نا" لاوحا تیفرک رب لالج و تمظع عنادب 1عومج#

 هدیزگرب نیا لابقا هجابرس یورین و تخب یوزاب توق و لاکس لطاب

 و داجتا ٌناخرک زودنا ربع هتنابيبگ آ یهامک لام,دب رداق فاطل)

 نیا راث) و 9 رب دندرگ هاسف و نوک ًاشن تابلقت ریذپ تربخ

 رارف دعب یار هربت و درک دبب نآ هک دابم :دیشوپ رادم ي ينيگ تلود

 5۵)را يشپدنا لطاب و ی ددسر سزانب هب نوج دابآ هلا زا

 گن یایرد رانکرب سراذب يالاب هورک مینو ود هک روپ رداهب ر۵ عک رک

 , مدق اجنا دنچ يزرر ر ددنبب ابلاچروم هدیشک یراصح تسا عقاو

 ورب راک ةاگره و درامگ تعفادم رب تمه رودقملا یثح هدرشف تابث

 تما ینبمز رس روپ رداهب و دراپ-رارف هار هراون رامظنماب دوش گنت
 یلعا یرامیب مایا رد یبزا لبق برف رابدا تخب هنشگرب نآ هک

 تب 1در ۳ مهارف یرکشل لالقتسا و یرس دوخ سوبپب ۸٩ ترضح

 هدنگنا تماذا لحر اجلا صفان یار دیدباوصب دمآ یم دابآ هلا

 اییامه رد ر هنسب ابلاجروم و دوب هدیشک دوخ رکسعم زود رب,یراصح

 ندیعذ وا رس رب هوکشیپ نامجلس یرادرسب هک یهاش هاب رکاسع زا

 رد راگن قناقحٌهماخ هدیلانج دومدپ رارف هار ؟لروخ تسکش دوب ةدفاو



( ۴۹۳۹ ) 

 لایخ یاب هصقلا هدومن نا يناميا المج* تلرد ٌةفبعنیا لئاوا

 نسب و راوید ناددشکرد عورش هدرک راوذسا ماقم نآرد نایت یاب ماخ

 هدروآ فرصنب دابآ هلاب ندم] منه هک هدانچ هل زا و دومن لاچ روم

 ةداتسرف ناسکو لومد بصد ملاحروم رد هدرآرب نالک پوت تفو لوب

 هاشداپ لوصو ٌهنطنط انثا برد دنروابب هعلف نازا اهپوت رگید هک دوب

 تنانش هننپ تمسب رارف مای هدیدن تعاصم روپ ردابب رد ,فقوت و 1
 تشخ نر زیر ؟دلب آب رهاظب ییلوالا دامح مدقه و تردد و

 را زا دومن رابدا لوزن اجن آ یراسمرش و تلذم یه رد یراوخ و

 رپ لاوحا نیا لالخ رد هکنا مایا هربت و درخب) نآ ماکنه یب یاه
 یرورپ مددوف و تحاجا تمسادد یردر» و اف مش یرومان هک لالثخا

 تخ)سورع و تسج یم قارف وزا تارد و کلم دهاش هداد دابب

 شرطاخ زا رسپ ندرک |دخدک ٌهیعاد هندپ رد دیباطیم قالط لابتا و

 ینیشن هشوگ مدرب هک ارولن امارق ناخ راقفلا وذ ٌةیبص و هز رب رم
 ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ مس

 فلخاد سرم نیدلا 2 یار مامت فداکدو ینبعد ثوبیم اجد ۱

 شیپ ناو اجنازا و دررآ را جاودزا دیقب هدومن هبطخ ضیوخ

 تسما گنگ یایرد شرگید ترط و ددنام کلف دلب تسدهوک ۷ درو

 ةروکدم ٌةیلب ماکعم| یتریتم دوخ تسوکح ناز رد ناناغفا و

 هوکب رگید فرط زا و دایردب بناجب زا هدیشک یراوید نآ شیپ رد

 نیا هنخاس لبصدم تسا ۱8 برد ی ) و هورک کب ندیامهد هلصاف هک



 نر

 نیا ات هةشذگ لاس زا طایغحا ربادب عاجش ان و هدومن رفح یفدنخو

 دوب هژخاس يج هو یک تک رد هددشوک ن 1 تعمرم و نیووب ماگنه

 لطاب ر یبلط لاعم زا اجنب لیصو زا دعب «دینامر باب ارنآ قدنخ و

 تسان|لحر ی]تیبامح راهظنساب و هنخادرپ روید نآ ماکعلساب یشیدن)

 مزاولب و دزاس راونسا تأرج مدق اجن ادنچ یزرر هک تساوخ هنخادنا

 مامتان یادوس و ماخ سوه یاب و هزادرپ تبراع# و تعف)دم

 تش)د هراون ردهکهناخبوت تا اب ار ابن | "درک شخا دوخ مدرمب !ملاچروم

 ربانب رهاظب نوج روپربک راد نبمژ زورپ» هجار و دینا درگ م یینسم

 زاب ار دوخ و ادرکبم زور هتشگرب رثخا هربت نآ اب یتاشامم تعلصم

 ربغ یهار ی زا هک هوک اد نهم دومنیماو ققنم

 هامنعاب هنشاذگ روکذم هجار ةدعب دوب رگن ربکاب راذگ راوشد کولسم

 دنمجرا ةدازهاشداپ نوچ و دومن عمجرطاخ وا یهاوخاوه و تقفاوم

 هار نانسناپیک رکاسع اب هک ناخ مظعم و ناطلس دمعم ردقیل اع

 ک : دودع) هرخاا یدامج طناوا دندرپس یم تبقاع دب نآ بقاعت
 ِر»ِ ۱ جا یو ارت تست دارا ریبدت سح و یجلح تلصم زا دندش بیرف رگ

 دصق هنسناد کردتسم دیماجل | یم لوطب هک نآ ژرصاعم و ربگنوم

 محارم و فاطلا ,دیوذپ زو») هحارو دددرک نانسهوک هار زا ندمارد

 5" ۰ ۳2 ۰ ۰ کس ۰ 7 
 تعاطا هوارهاشپ ۷۵)د ماغیپ يهارمت و تمذل خ ریدقترب هداور -

 تابحوم و الیثسا و ترصن تامدقم هک اجاازا دن دومن تو, یگدنب و

 راک ٌهنخادرپ و هدخاس دراومه ینادواج تاود نا یالفعا و تعدر

 علاط یزوریب "و تخ+ یرواب زا روکذم هجار تسین ناممآ ناذک
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 ياوخ تماود ملوف جام و یراذگنمدخ و یگدنب مدقنسم کلم

 دونج ینومنهر لوبث تداعس یربهرب هدرک راینخا يراعش تیدوبع

 حرط ار ریگنوم وا ثالدب هرهاق جاوفاو دومن ناسهوک قیرط زا لابقا

 هشدپ 5 رودکر 1 دوک یر ما ق کا ارب هنشاذگ پچ تسدرد ار دوک و هداد

 گنتورب راک هدمآ رد عاجشان بقع زا هک دندش هناوو تسا لگنج و

 هک تسذاد و تناپ عالطا ینعم نیرب نوچ تخت هریت نآ دنزاس

 هدیسر بقع ا دوعسم دونح دنک فقوت ریگنوم رد رکید یدفج رگا

 و لها رقم هک هلگنب هب رتذددسر و دش دهاوخ دودسم وا رارف هار

 سن یرفم و اجلم و دوب وا تلایا و تموکح رقنسم و لایع
 ارگ لزلرم م شنماقنسا وتابت ناکرا تشک هه اوخ راذعذص تشادز درگ اول

 دام " ر تسیب هدیش ۶ لماعب یعس و لطاب بلطم نازا تسد

 ژا ربخ نیا عامدساپ هرهاف رکاسع و هش شیپ هذاور ریگنوم زا روکذدم

 تسا رگنربکا تمسب ریگنوم زا هورک ثمیب بیرف هک روپ هلایپ

 نآ تسب و دنب هک دمآ ریگنومب ناخ مظعم «درک لیم تسار ار

 نیرف رفظ رکسعاپ ناطلس دمعک ناکم رپچس ةدازهاشداپ و دیامن

 و دندومن تسانا دودح نارد نکا صالخا نا ] ننشگرب ئ

 ات و هورک هس و يس ریگذوم زا هک ینامنر ت عاجشاذ نوچ

 هدش عقاو ریگنوم عفوب زیذ نآ و تسا هورک هدزناپ بیرق رگنربکا

 لیم ربخ و دیسر تسا کنگ يايرد رگید فرط و هوک شنرطکب هک
 نانسهوک ؟ار نوج هک درب نامک هددفش تمسار هارب روصنم رکاسع ندرک

 هنهاوخ بذاعدب فراعنم دار زا هدومن نر و دسکمق هدوب زودعا| رذعنم

 ریگزوم رد 5 کلوب,ل و دارا و فثساف لابخ نامپب زاب ایلارد تخادرپ
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 و هعنادم کذه) یادوس و هنشاد گنرد و رارف یاوه دوب»درک

 تصسس دوخ تسمه یانب یوچ یراوید هراب رگدو دنگنارس رد گنج

 تساق) اجنا زور هدزناپ و دیناسر هوکب هدروآ رب ایرد تمم زا داینب

 هجاوخ یوچ و تسخادرپلاچروم نتخاس و راوید نآ ماکعنساب هدیزگ
 بلاطم رباذب دوب رگن تاج و موپربب راد نیمز هک ناغفا لامک

 3 نآ دزیم تقفاوم مد وا ابرهاظب هنارادنبمز تایعدم و

 زورهب هجار هلماعسرب اروا رک یعمط ماخ زا یلر و لقع رهوج

 قافتا راهظاب ( شیشح لکب تبشذب قیرغل) ) مکع# هدرکن سایق
 وااب ار دوخ رکون یرومعم رایدنفع| و دش قثوئسم وا یهاوخ وه و

 هدش هانپ رفظ هایم هار دم هک هدانمرف موج ریب عضومپ هدرک هارمه

 هلمجلاب دنبای روبع هار دودح نآ لگنج و هشيب نابم زا هک دنراذگن

 نیدیعناتو تخا درب هعلفو همش قسنو مظنب هددسر ریگنومپ ناخ مظعم

 رتعارعت ار ژودلس نیسح دمع» رونلا عمل روضح زا یراد هعلق
 تدراعم نآ تسب و دنب و طبضزا غارف دعب و تخاس یعم هعاق

 زوصنم رکاسع و تسویپ ناطلسدمعم هاژن الاو دازهاشداب هب هدومن

 اجلازاو دندش دصقم هجونم هوکو هشدب هارب شیپ روئسدب روپ هلابپ زا

 زا و دوب شیدنا لأم لقعو تسردریبدت ار لامک هچاوخ هک

 زا دعب تسنادیم یایز زا دوخ دوم يناد تعلصم و یسانشرک

 یهاشداب رکاسع نداد هار رد موببردب ةب اشک ناپجح جان ندیمر

 هدومف لمع زورپب هجار هقیرطب يماخال ود و یگدنب 3 اجز ِکولم و

 هدمآ دوخ و دینامرن روهظبتعنامم و تفلاخرا]تلود یایلراب

 نامهب زین اجأب) هرهاف دونج و دومن تسزالم رابت ال) و نازهاشدابپ



) ۴۹۷ ( 
 هزشاذگ بد تسد رد ار دوک دندوب :درک روبع ریگنوم زا هک ناولاع ۰

 لامک هجاوخ نوج رایدنفسا و دندومدپ ترصن قیرط هوک ساد هارب

 درک تدواعس باطم لین یب ثناپ قثقنم تنطلس یایحا اب ار

 یرر ماصتع) یزوریف رکشل نارد مایا نیا لالخ رد هک یعناوس زا

 شیک تلف نانوپجار یهوژپ قافن و یزیگذنا شروش ٌهیضق داد

 سییبت دوعسم دونج زا تسا شنیدن تبثاعاذ هورگنآ ندش ادج و

 گنج زا هعفاو ربغ رابخ) و هشحوم بیذ کا نوچ هکن] لاقم نیا

 یبلط ههتاو یاضتقمب فیجارا نآ عامنسا زا هدیسر ابن ًاب ریمج)

 دیب هاسشن اش لاوحا ةربچرب يثرر ود و قافن رابغ یئوج هننف و

 هحار دلو هگنسمار رونک روپ هلابپ زا روصذم رگاسع ندش هذارر زا دعب

 هکنس رسا لثم لالض ٌهفرف نآ رثکا اب «داه هگنس وابب وار و هگنسیج

 تور هکنس ریه ر ناهوچ جوی رتچ و روک ساد رهدرگو تواردنچ
 ٌهظحالمر لاح قیقعتیب يشيدنا هنوکو یشنادوب زا روکنم ودرپ و

 منه زور هنچ لابقا جاوفا یهارمهز) فلخت مزعب لام هوس
 رادقمیلاع دازهاشداب تمزالم و شنروککرث ندمآ دورف و یراوس

 دندمآ یمن اشیا تسدخ# زین ماقم زور رد هدومن ن راطلش دمع#

 نیا نانمشد بدصن هک راوازس اد یناونعب ر ریمجا گذج تبیقیک و

 ناندیقعتسس یاهاد تدعدج یزمهرب هد)دترش ناب )را دیاپ تملود

 دوب موبدربب یلزنم ودرد رثا ر غظ رکشل هک بجر مهدزارد دزدیدرگ

 کیره-یارب هکیاجرد لرزن مگذه هننرگشیپ کولسرد شحافریغت

 هلئور هگنس رجب ( ن ۲ )

۹۳ 



۱۳۹ 

 ود رها دونج هک بحر مهدزناش هکن| ات ظ یم بغع

 یهارمه زا تلود یرر هدومن قافتا دوب هدشذگ موبریب زا لزنم هس

 تدراعمو تفلاخم هارب یعومعم تأیررب ودننفات رب روضنم شیج

 فرعتم تعاصم یاضنقمب ناخمظعمورادقمیلاع گدازهاشو دننمانش

 ناشنم تلابج نآ راجفهان تکرح يازج هنشگن اهنآ لاوحا

 لابتا دامنعا و يبلا نوع دونج داضنعاب هدشن لزلزنم لو

 یهگآ زا دعب عاهشان ءامجلاب دندیدرگدصقم هناور یهاشنهاش یلاوزیب

 تعنامم و تسواقم یاوه موبربب زا اشک ناهج رکاسع نتشذگررپ

 بتاعتمیب زا یوجو دیسر اجن اب بجر هام لئاواو دش ر گن ربکا ٌهناور

 تمه یوربف هداد بارطض) بادرگب تفاط هذیفس جاوما رع؛ جاوفا

 داد تسناوذت دوخاب یرادیاپ و تماما رارف دود هزخاب رد تآرج و

 شیوخ تدعو تردق زادنا زا رثام رفظرکاسءاب تمواقم اجنارد و

 * دمارب رگنربکا زا تگنگیابرد سنشذگمزعب بجر طساوا هنسنادرثارف

 باکتراب لاعفیا لااخ رد ۹1 بآمدب درک ب نآ باوصات لاعا عنانش ژا

 ی هللا تبفدم اپ دوب ناخ؛درو ۸1| اشک تخوددا ندراد 9 نو

 یبچلکرد ردگرد ۹1 تساوخ»* نود هکن] همدم یر دا یدئبت وا درب

 یخ( .نات)



۳ ) 

 گنگ بآ زا تسا دا صوصخ تمسب رگنربکا زا هورگ :دزاود هک

 درک لیزن روکذم رذگ یهورک هس ود رد هدمآ رب رهش زا دنک روجع
 دندوب وا یاهدمع ا هک ار نسعا) رون و یرباج نیدلا جارس و

 هذیامن شمدرم و تاجناخ رک ندروآر ب ماملها هک .تشاذگ رهش رد

 رخاوا هک دومنررقم و رک شخب مدرمب اهینشک هنفر بآ رانکب دوخ و

 مطالب ابرد و دیزوبم میظع یداب بشذآ یوح هرذلب ابردزا بش

 هدرک تعجارم بآ راذک زا دیدرگ عنام ار اینشک ندش اور دمآ

 ةرهاق هرکاسع تفو برد زر درذگب بآ زا جابص هک دمآ دوخ ًةریادب

 هدیسر دوب هورک هدزناپ بیرف را لیزن یاج ات هک هنکلب عضومب
 مقر یسانش راک و یمیف هلماعم زا نادر و هلا نوچ تشاد ماقم

 ار ینعم یا هدداوخ لأم نارسخ 1 ااح ٌةِيصان زا لاکن و نالذخ

 رب غین زا یک ؟راوا | و ریریگ یمیاکت ِش ی یریدقت رپ ک لومد نه

 همعط در رد هلاعم) دیار نام لابتا شیج ناژرابم ۳

 نشبوخ رادرک طاغخ ژا 2 تساوخ 9 باوص لقع 9

 لوصح دوب هدش ادعا زادگ هرهز و نافلاختلسکرگچ اول یژررپف جاوفا

 بآرانک زا عاچشان هک بش ندرد تسنادیم راکب تایدزن بلطمییا

 رپشد 1 لومل تسرف زابشتا زوکدم نا دم] دوخ هاک همیخ) هنشگرب

 یسح  ,لاح دوجپب زا هک عاچان مدرس زا یرابسپ نوح درک تعحارم

 نانهادمه و قفثم واب دانشاد یئادج دار هنفرگ رب دبما شلام

 ماکع"| ار شیوخ لزنم تشاد هادس زا یقوج زین دوخ و دندوب



 هنتن زیگنا روش نآ بناج زا یعبج رگا هک دش نیا ماقم رد هداد

 و کنجب ناهارمه و عابتا تیعمج یورینب دنیآ وا رس رب روزپ
 ربخ عاج# ان نوج دیاهن تشلاخم نآلغا و دیآ شیپ تعدادم

 ربغ یاهربخ و ,ددشیدنا یردپدت باب نارد دینش ربشب وا ینشگرب

 تشگرب رگنربکا تمسب 1۵۵ ترهش تسادن قدص زا یغورف هک هعقاو

 ءار زا ار .دوخ ةدمع رارکون زا یکی مان کیبازریم تسخن زورنآ و

 هک نارکون ر نارادوح زا سکره نازا صپ و .درک نیفت هوا رضا

 شمدرم ر هاپس رثکا هچنانچ دائسرفیم یبرد یپ دمآ یم شرظنب

 داخرب هک دندوب هراش) دصرنم هدرک عامنج) روکدم ناخ نم رود رب

 دوب هدانسرف ار دوخ راوید یرباج ییدلا جارم و دنیامن شروپ را
 تفلاخ* ةدارا زا هیدبت و تلامئسا و ددعو دع و یئاطاب ار وا 5

 درب نیتا رابدا 1 یشدپ دشناب فک ناوغع رپ هدنشاد زاب تشفراقمو

 ستشگ رب زا و دید لاونم نیا رب لاخ تروص روکذم ناخ نوچ

 .شیدنا هتوک درخب یآ هک هلطاب بیذک) راهفش) و رهشب عاهشان

 ناش تسمه و تابث ناکرا دز دوب ققنم وا اب «؟ي عمج لود داد خند

 رادرک هدیهوگن نآ دزن ندمآب نت ترورغ مکعب دوب هدبن [رگ یتتشب

 درخ رسپ هالا فیس اب هدابن لد وا راوتس] ان لوف و دیع رب ةداد

 و هاپس تلاح نبرد دمآرب رهش زا ییدلا جارس تفافرب ار دوخ

 ناراهانگ مسرب و دننفرگ نابمرد ار را هدرو] موچه عاجشان .مدره

 هدیسر اجناب عاجشان هک رگنربکا نوریب رد هنمب تشپ رب اهنسد

 یار هبت تخب هربت یآ و هندرب وا شیپ دوب هدمآ دورف دوخ غاب رد



 ( .ا ۱

 رظن هنوک نادسفم کیرعا و رورپ هذثف يار یوئغب و دومن رابد) لوزن

 اب ار را هدیشوپ رشع" زرر سرپ زاب و باسحا موی بانع زا م
 و هدیناردگ مه زا /ف و نیک غیب ماقم نارد شرسپ هللا فیس

 ار یمامت هدوشک وا لاوما بین ر فخاب د)ددب و لداطت تم د

 هد رب سس رگنربکا رد رگید زور هس تعلصم ربانب و دش فرصنم

 رهش زا لابورز و ییهر و لاکنو یزخ نربرف هرابرگد بجر مکب و تسیب
 یذاعم هک روپرفاب نیمز رس رد هنشذگ بآ زا ی ود رد و دمآ رب

 ددرتو گنج رادم هکءلاگنب وراون حومج هو تخادنا تسماف) حرطتسنآ

 روپ رفاب زا و دررآ دوخ فرصت و طب ٌهطبحب تسنارب تیاو نارد

 یو

 مظعم و ناطلس مع" داژن الاو ةنارهاشداب و داد ماکت | یمراکم لر ۲

 زد رفظو ترصن هدیسر رگن ربکاب بحر جخلس نانسناپیگ دونح اب ناخ

 نایسرد روپرفاب و روکذم عضوم نیبام نوچ و دندومن لرزن يچاگرد

 نفر 5 ار یبمز نآ هک تساوخ عاچش از دوب عفدرم یفیمز رس برد

 يناسأب اجنازا هک هرآ رب نآزارف هاپ- زا يعمج اب هناخبوت زا يخرب

 یقوج ماکنیبش هشیدنا یاب و دزادن) هرهاق جاوفا رب گدقزو سوت

 رد ابنآ ه۵انسرف ای ار »درزآ رد اهمنشکب دفح یپوت اب دوخ مدرم زا

 لاجروه یرفسب رد عورش هدمآ رب نبمز رس نارب بش تماظ باچح

 توت ن ,ردخا دناب تر >ج تسد هراون لها رز دندومن همدمد یردخاس و

 را ۳1 عاعنا رب نیرف صالخا تعمه ناخ مظعم دندوشک گدفت و

 ینیمات ی )
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 ماعتا 2 دشک دنح رابسب نشو ۶ میت دش زور نجح هدشامگ یر دمز

 یزرردم نارزابم زا ي ءمحای" : ماش تذو بئاص جت ی یر دای ۶+ درک

 ریس و تشاد ها اد بش لوا نوح و تفر ارد رانکب ماصنعا

 مطاط و هدانسدا لاب هک هنشدگ بش زا سایپود دوب رذعفم ینشک

 هددناشن [ینشک نارب نسشنآ تدالح نارداپب زا یعمح تسشد ورد ایرد

 یصپ زاب ار اهیئشک هدمآ دورف اپنآ و دومن نادر نیمز رد نآ یوسب
۰  ۰ ۷ ۰ »  4 ۶ * : 

 ی

 بیرق بش رخا را ات دان صالخا ناخن داپنجا و ششوک یمایمب

 ۷ اب ی ۳ مات من هلیدنپ ارو ناخ

 شزنل اینآ تابث مادفا هنادای یب ؟[روسنمب ۶9ل وور زا نام
 ۱ رس کیم کاشاخ هننام هنخادنا یئافسرب ار اپپوت و تفرپذپ

 هدم انا یلجب اول یزوریف نادهاج* ر دندش یازیرگ جوم سشیپ

 ژدر ندنخآددا لاحروم حرط و دخذخا فا رپ ترصد ملع ندمزرم نأرد

 رس رب هراون لک ای مامت تعیمح و تدثه اب مایا 5ردت يادعا رگید

 رب هدرک رس گنفت و پوت گنج اهبنشک زا و دندمآ نیمز رس نآ

 اهلاجروم زا زید هرهاف رکاسع و دننخورفآ رب رازرک شنا بآ یدر

 ژا رابدا لیخ نازا یعمج دددژ بولب ر يدشک داح 1 لومن هد درس



( ۳ ) 

 ناخ مظعم نانیبات زا یهورگ و ناناغفا زا یفوج و یزاین جات دنزاس

 رارف لاجم و کمت تصرف ار ابن] هدرب هلمح ناشنم تراسح نارب

 یاه دنب زا یدذح ۷ لش ینایامن تک *نر فرط زا و هندادن

 ی خرب و دننفاپ یناشفناج هیت ار ناخ ۳" ناندبات و یهاثشداپ

 ژورکب زا صپ و داذلا انن بادرگب تادح ٌةنیفس ار ناروپقم زا

 دننتسویبرد گنج هدسا دراون راهظنساب هراب رگد زودنا تواقش ناربدم

 هک بوکنم و بولغم دنمزوریف نارداهب تلوص و توطس زا یکیل

 زا یدذچ و دندیدرگ جورج ًةراپ و هنشک یعمج و دننسشفب يفرط

 دیسر مخز بدسآ ار یهررگ هنشگ راذن ناج زین راعش تدالج رارزابم

 رم نر سشنرگ زا ماخ عمط لاکس دب یلدعا لاح نیا عوقو زا دعب و

 ماکعنس| رب تمه یگمه و هندیشک شزبوا زا تسد هدیرب دمز

 انا راون هراومه اما دننخاس فورصم نآ ندشادهاگن و الاجروم

 دارم دمع هک رگنربکا تمسب یهاگ و دوم نو ابرد یورب

 و بش و تذربم دوب ردعم اجارد دوعسم دونج زا ینوشئاب گرب

 هلمجلاب دوب مرگ گنج و شنوک ٌةماکنه گنند و پونب ییفرط زا زور

 طرف رم ما یهزج برد گن ریکاوری و ی
 هنسشن هناخ پوت ربارب رد هناخاوت راماس و رکشل رثکا اب عاچشان

 دشیمن تنای دومن دناوت روبع ناب روصنمشیج هک هراوف ردقنآ و دوب

 ششاب دوخ هک دیشیدنا نانچ اردپ صالخا یار دیدباوصب ناخ مظعم

 هدش ادج «ناطلس دمعم داژناا و ؟دازهاشداب زا راوس رازه ته و
۰ 

 یبچاک ) نت ۷ (



ِ ) ۵۰۴ ( 
۳ 

3 

3 

 رگنریگناپج ات مدد رگدربکا زا ورک 1 درا.مج بدرف ۳۹ یتوم فرطب

 رثآم رفظرگاسع و دزادرپ ایرد زا یششذگریبدنب ان هدفر ثسا عناو

 ندمک رد هدخامس )ول زوم بآ رانکرد اعب اح یوم 00 ي#ج ود زا

 ر شوبج زا ك دو ار بتا ند هارا یر ان ناربپ ٍدانب دنشاپ تصرف ژ اینا

 تادرقع فیمه 9 درکسگ تمافا طارسپ این هنر یذوسب نیرث نرصد

 رد یعمج اب ر ناخیلد یلع تمخا درپ نآ تامدقم دیمژ و بادسا

 راقفلاوذ 8 ناطاس لنمع» رادشم نذار ةدازهاشداب و درک ییعت تسا

 لطاب نآو دننسشنعاچشان یوربور »داد تسانا رارق یجاکود رد اریپ

 يخرب و یجود 8 دود وا یاهدمع زا هک ار سععا روث رژرپ هفنف زینس

 تعف|دم بارم هست یئوس لباقم رد ۳۹1 نانسرف هناخبوت زا

 ۱ دوم ن رلعرم روپانردب یعهج ای ر یرومعم رایدنغسا و دزادرپ

 رسپ ٍپ یریدلا ریز و دشاب روصذم رگاسع روجع عام هدس) لاچروم اینا[

 داننسرف هقناذب ابشا و لوما دناز و نایگدرپ يمامتاب ار دوخ گزب

 هناخادرپ هراون ماجلارسب یتوس رد رارقتسا زا دعب ناخیظعم هلمجلاب

 لود تصرف نیمک رد ژور و بش رو لومت نامام ینشک هرص بیرذ

 بصن ابنآ زارفرب نالک پوئ تشه هذسب اپمدمد فرطذآ نافلاخم

 تاقوا رثکا و دندنخادنا یم روصنم رکشلپ ةلمودپ و نا لو 5 درک

 رد ناخمظعم ددمردم رکشل بود و ودرا لها و نایرکشلب 0 نیتیا

 ۹ ناربانب دیامن نارومقمب یدربنمد هک" تساوخ مایا نیا لالخ



.) 

 مگرم و نایچ زدن زا یعمج و درک هناخبوت تالاب یوعشم ینشک

 راکب یدربنسد هنفر فرطنآب هک دودن هناور یبش هدیناشن .نارب یرک

 و نانابهدید ددسر ایرد نادمب بیرف نوچ روکذم یاپیئشک دنرپ

 قبرف نیا هدم] شیپ هعفادمب ابنآ اونو دندش هاگ[مدنغ ةراون نالوارق

 نآبهرابرگد رورپ تیدقع ناخنآ رگید زور دندیدرگ رب هنخاسن یراک

 زا یعمج ر یهاشداب یاهدنب زا سک تسبب رثآ ترصد تمیزع

 یاب رد وه هک یژور هاگصرگرد «دجناشز یئشکرد هدرپ دوخ نامالع

 تصرف دیاش هک دائسرف ار امن دندوب لناغ یداعا و دوب ترارح

 زا داب یعریس کبسب گکااج نابلط رک نآ هنپامن یدربتسد هذفای

 دندیسر دوب ابرد رانک یاپلاچروم رد هکمینغ ةناخونرم رب هنشذگ بآ
 ود و دندروآ رد اهدنشب هنشادرب بوت شش ین-دزبن و یریلدب و

 لطاب هدز جیم ار ابنآ هگشنآ دوبن لیوعت و لقن لباق هک نالک بوت

 ویدخ لارزیب لابفا یگنریذب هدرک تدواعم امناغ و املاس و دندینادرگ

 دم] روهظب اپنا زا نایامن ینآرج و میظع یدربنسد مسقنیا ناهج

 زا هدیزگ بجعت ادندب تریح تشگنا همدقم یا عوقو زا یمداع)

 نوج دننفرگ رب مامت باسح ماقنثا مارپب نازرابم تلوص و توطس

 وا رکشل مظعا نکر 25 ار ملاع دیس تاپ یبگآ ينعم نبزا عاچشان

 عوقو زا سپ و هومن ریبعن سسعلا رون یاج4 هزات یجوناب دوب

 یمخز مشچ ار رثأم ن درگ رکاسع ریدتت یاصنتاب هیصف یا

 ناشن یزوریف نازرابم نوچ هکنآ همدقم نیا نییبت و داد یور

 ربانب و قافتا صعب رییدت نآ شقن و دندومن یهربنسد نانچ

 رطاخب ار ناخ مظعم دش یشن تسرد قاقش و هانع بابرا تلفغ

1۴ 



۲ ۳ 

 ةمدقم نیا حوفو زا دعب اذیل درب راکب نازا رثب یدرجنمد هک دیمر

 رگید یفبون هک دادرارف هدیبلط ار یهاشداب یاهدنب زور دنچ هب

 و دنور نافلاخم رمرپ هنسشن اپینشک هب مامت دادعنساپ ردذک یعمج

 سولج لاس ییدتسخت زا نابعش مهدزون هبنشود بش تمی رگ

 دوعسم شیج نارواد و ناریلد زا رمز هغفر ابرد رانکب دوخ نویامه

 و دیناشذ اپینشک رپ دندوب نابم نارد یمان مدرم و نارادرم هک ار

 نوعشم ينشک ةس و هانفه بشرخارا ات مامت مامنها و يعسب

 دومن هناور بآ فرطناب عبم ككيدزن هنخاس راکیپ تا و راک نادر

 تکرح نیا تمیزع زا هکلب دندوبن لفاغ یداع) تبون نبرد نوج

 مزح مژاول زور رد بش هدش تعنادم و داما و دننشاد یبگآ رنشدپ

 هک ملاع دیس دندربیم راکب یرایشوه و ظقبت ممارم و یرادساپ و

 یرگشلاب هذشگ تسداصم و تسواقم دعفسم دوب فلاخ" هورگرس

 رد ابمدمد ۳ لاجروم زا رود یگنج تسم لدف دنح و هنصیاش

 یخنک هس ود هدیمر رانکب كيدزن زوکذم یاهبنشک دش تصرف نبمک

 روبزنم ناخ دندوب نارد رگیدیهورگو ناخ مامغها دوب شیپ همه زا هک

 ادع| لاجرورب» دم[ دورفیکااچو یننس/روصنمنارزابم زا یدودعم و

 نازبرگ ابنآ شیپ زا دندوب لاچروم رد هک ی مدرم و دنتشگروآ هلمح

 ةدهاشمب دندز لاچرومیللابرب دوخ یاملع اول ترصن نارداپ هدش

 تقونیرد هدما رب هاکنیمک زا هاوخ هذیک عمج آب ملاع دیم لاعلبا

 اهینشکر ثکا و دندوب لوزف ددم رد يفاب هدمآ دورف لدلق هرمز نیا هک

 تعفادم ماکب :درک هامح دورگ سیرب دوب هدبسرن ابرد رانکب زوده

 یربلد مدق هدع تلف دوجواب ندنآ تدالح نازراب»۰ دم[ شیپ



۷۸ ,۲ 

 ار نافلاخ* و دندوشک گن و ربث یشخ|دناب تآر > تسد :كرشف

 هک یمدرم کیل نوش لاچروم لخاد هک دننشا فگد ههدیا !درگ رپ

 و دز سیا یعرد و هنفداین دادم) و ثناعا قیفوت دندوب اپینشک رد
 عومج" زا و دندبنادرگ رب ار اهینشک هدبیشک صپ تبمه مدف دروخ

 مدرم یخرب هک دام رانک نارد ینشک شش نیمه یهاشداپ ةراون

 ينشک رد زونه ةراپ و دندوب هدش لاجروم لخاد هدم] دورف ابنازا

 تنیه نامپب کلش ردلپ و ؟ربح تلاح نکا و ده اشم زا ناعلاخ*دندوب

 لیف ود اب دندوب هدروآ هلمح لاچروم رب تسخت هک یعامنج)
 لخاد هک یمدرس ضرعثم کیا دندیدرگ رب «ءعنادم ینهاب تسم

 و دندروآ موج روکذم یابیلشک رسرب هنشگن دندوب هدش لاجزوم

 دندوشک راکیپ ر هبراع+: تراسج یوزاب هدرمش تمدید تصرف

 دوب هنشگ رب راذک زا هک یابیغشک هک درک یعم هکنادنچ ناخ مظعم

 ددمب هدرک راوس رگید یعمج 5 دیآ فرطفیاب اب دورب اهنآ كموکب زاب

 یادعاب دنمژوریف نآ رداپب هک انثآ یرد و تسبن تروص دنسرف

 ٌةشوگ دنچ فلاخ ةراون زا دندوب شزبوا و شالت مرگ دنویپ تراش

 نالودخم زین بآ یرررب هدم] رد اریتشک نیا تارطا زا یگنج

 زینس و هنثف زیخ نافوط رع# و دندش راکبپ زوردا شتآ راسکاخ

 نرعایش رع) ناگنپن و داد یدر نیبامیف بعم يزرخ 1 مطالب

 ردارب ناخذسیربز دانفا قافتا هنامئسر شزبرا نانفص هبرر یآ اب ار
 يمهجاب دوب ابیتشک نازا یکیرد دوخ یاقنراب ۸ ناخ کاج میت
 هدرگ هناردلد شوک و هنادرم یگنج دندوب اهشوگرد هک ناوذخ* زا



 ( ۸ زر
 و تشادرب ریث مخز ود و گنفت مخزکی هدم]رب اهشوگ ناهم زا ناذک

 ناردارب فدرش و زابش و دندش یمخژ زین شناهرمه زا ص دنچ

 یعمج ر روکذم ناخ یاهداز ردارب لور و مدسر و ناخ و

 »دما دورف یخرب دندوب رگید یقشک رد هک وا نانیبات و ابرتا زا رگید

 ندرد دندوب ندمآ دورف ددص رد يقبام ر دنفخاورپ ادعا تعفادمب

 این راوس تسیودب بیرق ریس دب نانمشد زا رگید یجوف انثا

 دیسر ینشک رس رب «دمآرد باب لیف و درک هلمح ابنارب شیپ اشیپ
 هدترص تیاپد هچنآ «دابش گلاله رب لد راو درس رادهذاج ناریلد نیا

 . رایمب ششوک زا دعب و هندیناسر روپظب دوب يناشفناج و یرگهاپ-
 یعمح اب لومر و مهر و دینارذگ مه زا نادند هم دصب لبف ر زابهش

 حورچ*هکدنچ یفت و دننشگز ئاف تداهش یالو ٌةبترب نانک گنج رگید

 دندش ریگتسد ریدقت بسع) دندوب هدنامزاب ددرت و شال زا هنشگ

 ربذک یعمجرطخ و هژ واح یخ جوم و رثا تسایف فثومنارد ه؟لصاح

 لحا باد ارگب یرایسب تایح هدیغس و تشذگ رس زا کاره بآ ار

 يهورگ و ناخمامنهارسر ٍ راکبان اغااخح را زرکمر دا عوفو زا دع) و دشورو

 دندررآیوجه دندوب دما رد لاجروهب «دوهن لوزن ینشک ار شید هک

 یاقب هیآریپ يگدنب هار رد اریناشف ناج هک ی نارولاث نآ

 یردلد و تلاسب يرزاب دددرمش یم یناث رمع ةیامره و ينادراج

 غددو دنداهن ته فکرب ناور دقد ار یماذکین عانم دیرخ ۶ اشک

 هدانپ نوح کیل دندد تدالج و یعع داد هدیشک ر پف ماین زا سبگ

 هلمح اهنآرب فارطا زا مینغ نالیف و دیسرن یکموک بقغ زا و دندوب ,

 هننخابرد تیدوبع هار رد تایح رهوگ رگپدیخرب و ناخمامذه| درک

 ی



 ۴م
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 یهپ هصقاا شنخاس ریگنسد هدروا موج یداع) ار رگید یعمج رو

 دوب هدیهر تیدزن لاکشرپ موم نوج زرر دنچب همدشم یريا عونو زا

 ترثک ر تسشن ورف راکیپ رابغ راب هرطق ربا یجنایمب هدش رم ناراب

 ندفرطزا و دیدرگلانقو لادج ناریف دومخ ثعاب اهبآ نایغط و شراب

 مایا ندینارذگ بابما ماجنا رس ه دی ۵روذ رد هدر اعم طاسب

 * دننخ|درپ لاکشرب

 دمحرابت یلاع ٌ؟دارهاش ندش نادرگور

 راعش هنتف عاجشان شیپ هب نتنر و ناطلس

 ؛داد ور هاب رفط رکاسعبهک یعیافو حرش و

 هک ار شیوخ یاهدیزگرب زا یکی هک دهاوخ ارآ ناهج دزیا نوچ
 رد ناندب تروص رگن رهاظ رظن زا شالج لامک و تمظعء لامح

 ةناکب اروا یهللا لظ رف و یوفعم ناش تادیئات فثارش و تاقیفوت

 هرهاظ لئالد ییراینسد یب هک راگزور لعا مه ات دیامن نابملاع

 ردت ولعب دش هنناونن ایشا قئاقح تشرعم بایمک هرهاب ییهارب

 ددژوردآ رب تیاده هلعشم زا شنیب غارج ٩ لرد دار وا تلزفم و

 قینوت راونا درورپ اتسد نآ مه و دنزودد | تردصبو یهگآ ٌهیامره 3

 لالجاوئ فاطاا و بهاوم ٌةزادنا لاوحالئالج و عئاقو عثادب روهظ زا

 یاضتتاب درامگیرلآ یهانتمان يللاو معذ رکشب !او تمه هراومه ر



 ۱ و

 هداهن تعیدو داسف و نوک ًاشبت تداوح جوذم رد هک ناهنپ یاهامکح

 ًةرصاب هک مئالمان ٌهداح رابغ شنعنر نامسآ تلود تحاس رد یهاگ

 هابب دشاب نادنمشوه شناد دید يايثوت و نانیب رهاظ بوتآ

 ار شننالخ یلوا و تنطلس یابحا ر دزیگنا رب تعلصم ماد

 ژا ار نآ یدزبا تمکحرارسا نالفاغ هک بوغرم ان ٌهعاس ثودعب

 نیجبم تاب]زا شنم تریصب نادنمدرخ و لامکلا نیع دیوم

 رد بادلا بابرا مابفا و لوقع نوچ ات دیامن ناعنما دنرامش لابقا

 لواح رد تمه باع*۱ سوفن مادنا و دنام ورف هلضعم نآر یبدت

 تیانع ٌةلساس دربذپ شزغل تساقتسا و تاب ةداج زا هعذار نآ

 ينامس[تلود نیا لاوحا تادتنا مظان و لامآ لفا هراومه هک يلزا

 لعا و هزادرپ یزاس را ر یرگ هراچب هدمآ شبنجب تسهوکش

 راکشا و شور نانکمه رب وا راکمک ثخ؛ یرزاب توق راوشد 8دقع 1

 تیبا رب روهظ جرادم رد لافم نیا قدص رثاظن و دهاوش زا دزامس

 ٌةدازهاشداب نایغطو تفلاخم ٌهیضت نامز هفیاخ و ناهجویدخ لالج و

 یور ریدقت بسع# ماگنه برد هک تس) ناطلس دمع# هازن یلاع

 .نهو هلمعلا یف ببسز اب و هش راکفا وارآ تریح بجوم داد

 رورغو توخن هیاسرس دنچکب هنناب هار نانتس ناپیک رکاسعب يلالنخا و

 یئامنهر و یهلا دیئات ٌهفیطل دادما رمالا رخآ و دیدرگ نافلاخم

 شیدنا فاخ رادت ااو نآ یهاشنهاش ترضح تلرد عمش راونا

 نبا يااو علاط یورید | ددج و دروآ رب یهارمگ و نایصع هیت زا ار

 روذب هدید ار نایناهج و یابج هداد روپظ وئرب قادا و سفنا ویدخ
 تادم يردرد نوج هکن | هعداو بیرغ یا ندبید تضخورذ| رپ شیپ
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 دیپمت و لئاسر و لدر لاسراب تدیکم و رذع یور زا عاچشان

 ریثاذلا عیرم نارا هبرجت ان ناذاوج سوفن رد هک تایلخت و تایوس

 سیبلت گنربن هب و دیشوکبم تفطلس ٌهحود ٌهبعشد[ یاوغاب تم)

 نآاب دوخ ٌهیبص حج وزن فرح و دیمدبم ببپ !رف و رک نوسن| رپ وزن ۲

 هنادم بلط هعفاو نادسفعم یصعب زید و لود هدروآ نایمرد دازن و

 یزامغ و یماهدب هرومه هنخیگ) زاقن رابغ هنووب هداد رایتخا

 یلاع نآ تو نیرد دندومن یم یزاس هنتن و يزبرگنا شجر

 با هدوار ار رطاج# دساف یاهیشیدن| هدمه و تامدقمربانپ ار رابت

 و يماخ زا و دیدرگ نافلاخص لالضا و اوغا بئارم هوالع ینعم

 نداعس و اعنلواد رج هلو دوبد یدنادرس و اتمشح هوگش نایاش

 تمیزع و باوصان دصف یاب هنخاس رطاخ داهنشیپ وا تنواعم

 هک شیوخ گزوت ربم یلع مهاف و هناخاو" غوراد یلف ربما اب

 ینشک رب ناراذگنمدخ زا رگید سک هس ود و ددلوب زار نا مرح*

 طاسدنا ۸۸ لر نارب عالطا زا دعر عاچش ۵ دندشدک بآ زا نا

 ژازعاب ارناشیا مژدد هدانسرف لابقنساپ دوب وا یاهدمع لبخ رس 5

 ه۵ودپب و راک قنور ٌهیامرس ار يذعم نرو و درک یقلت مامد مارذحا و



۲ ۵ ( 
 لاو نآ تقفاوم داضنعا و يلدكي راهظتساب هنسناد شیوخ لاح

 لابقا دونج! لالثخا و روتف لامک هعلاس سیزاو دیدرگ قثوتسم دازن

 لد ار يهاشداب یاه دنب و.دندمآرب مهد هاذپ رغظ هاپس هقمای هار

 یخرب اب یرکشل عاجشان و دیئارگ یتسسب تمه یوزاب هنفر ياچ

 رکشل و تاجناخ راک و لاوما و ایش) زا هک هانسرف يچاگردب هراون زا

 :] تبش نامه ناخ مظعم دنرب بآ یورثآب دنناوت هچره هدازهاش

 نانع ریبدت یورین و تمه سع) هنناب یبگ] هیضق یا جونس

 یاپ هنشگن ساره و لزلزت بولغم الصا و دادف فک زا نوکس و تابث

 و داپنن ۱ یهاوخ تلود و صالخا میقذسم 8داح زا تیدوجع

 تیدوبع و یرادرس لامک یرر زا هثداح يا ربج دصقب نآ يادرف
 ترصن رکشل و ددناس یجلک ردب ار دوخ ین دوس زا هدیرح یراعش

 هندوب هدا۵ فک زا لالقتسا ٌهذشر رس هعناس یا عوثو زا هک ار را

 زا یعمج و دیش! مه , یهداد و ثلامنساب هدرک قسن و طبض

 ,رک ندرب دصقب هراون اب هدرک یلسد هربچ و یگرچ هک ار نافلاخم

 عند اجنآژا دندوب هدمآ بآ فرط یاب هدازهاش رکشل و تاجناخ

 ناج نایمرپ یگدنب و صاخا رمک و تخاس مزپنم و بئاخ هد

 نبزا دعب هصقلا تخادرپ مئالمان ٌهیضَم نیا تکوادت ید هدرمی

 تساخرب او رذفرط زا دوب اپآ نایغط مموم نوچ همدقم

 زا و عغترس ينيمز رس هک را زر زاب هدوصعم عضوم زد دوخ ناخ مظعم و

 تاسرب مایا ندینارفگ رارف تسا عفار هورک یم تفاسمب رگنربگا

 راقفلاف وا دیدباوص و زیوجت قفو رب و درتسگ تماق) طاسب اجنآ هداد

 ناخ صالخا و ناخ رفظم دیس و ناخ يئادف و ناخ مالما رناخ



۱ 
ِ# 

9۳ ..:) 

 ارما زا رگید یدنچ و ناخشابلزفو هلیدنب یسردنا هجاز و یعشیوش

 يهاشنهاش ترضح یارآ ملاع یار نوچ و دندنام رگن ربک رک

 نارد تلم و کلم رارما قئاقد و یشور ماهلا غروف زا هنسویپ هک

 اضتقا نانچ يجم» تعلصم و ينيب رود لامک زا بتسا گنا وترپ

 زا یجوف اب راد.ذاح شیک تسماهش یاهدنب زا یعی هک دوب هدومن

 هاکنب هک هقناث رسرب هدومن روبع گنگ یایرد زا راعش ترصن دونج

 تممس زا رثا ترصن رکاسع اب ناخ رم _ت ان كورپ وب عاجشان

 رگ هنغف زیگنا روش 1 لاصبئس) رد رگن ربکا و هاب[ صوصخ*

 عفدب اوا رفظ جاوفا زا یخرب زین گنگ یایرد فرطنآزا دیشوکبم

 بانجز) دنزاس تگذت راکزور هنشگرب نارب راک وس ودره زا و دنزادرپ وا

 راد هبوص ناخ داد مانب عاطص ي دیگ غیلرب یرادناپج و تفالخ

 اب و ددنب تصسدخ یا ید تسمه رمک هک دوب :دش رداص رابب

 گنک بآ زا دهند سمانم اجره 82 وصذ 1 نایکسود و دوخ نانیپات

 زونلا عس) روشذم دورو زا دعب روکذم ناخ ور هدنال رم رپ هژشدک

 رازه ودر راوس دصناپ و رازه اب ار دوخ داز ردارب تابع دمع۸ خش

 ناعذالابجاو نامرف بجومپ هنشاذگ هننپردشیوخ تباینب هدایپ

 ناخ هاديداه و ناخ ازریم ر ناخ دوشر اب ناضمر کرابم هام ةرغ
۰ ۷ 

 (لان و اهب] هدیمر لاکشرب مسوم نوچ و تدذگ یگنگ زا هذنپ 8دلب

 گکنگیابرد یاهبعش 9 کدنگو کوجرت یابرد و درک نایغط

 هار رد تسا رذعتم اب ابذازا روبع رسج و ينشک نودب لصف نارد هک

 رانک رب اچ: اج 3 ةراون راهظنساب مد خر تبثاء میذغ و دوب عناو
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 اه ال

 نٍمژ یورز) هدومنررقم هعنادمب یعمج و هتسب لاچروم اببآ نآ
 ات تفاسم یط تیج نیزا دندوب تعنامم ماقس رد ایرد و

 رثلا تدم نبرد و دیشک لوطب رویاگاهب و ربگنف دودعب ندیحر

 اهشزیوآ و ا,گنج روهق۰ یداعا و روصنم شیج نژرابم نایم تاقوا
 نوح و دوب / تملومد یابلوا البیئسا ز هبلغاج همه و دوم یس یرر

 زوفه دیسر تسا روبلگاهب ربارب هک هیرک يفات عضومب ناخ داد

 تسا اهاج رگید زا رتشیب شدادنما هک کلم نآ شراب مسوم

 تشاذ نایغط هیب ریزگان یازا روبع هک اپلان و اپیآ هتشگذ یرپس

 تیاغب لاکشنرب رد هک یدناهم و يناپ هلک و یموک بآ اصوصخ

 نددذآر ذگیارب تبرچلب زا و هرادن بایاپ کییبه و دشاب یض میظع

 زارف عضوم نارد ابلان و اهنآ نایغط ینسشنورفرو لاکشرپ مایا یناب

 نوچ و درب رسب اچ[ تسرف و تف و راظنناب دنیگب هداد تساق)

  رگن ربک) تفای دهاوخ شرازگ بیرقنع «علانج رگید راب عاهشان

 یار دیدباوصب زین روکذم ناخ دما بآ یزر یاب هدش فصثم

 رد هنهکب و دیزگ تمافا فرط برد هنشذگ کدگ زا بئاص

 مدوم هک لولا عیب رخاوا رد ر دینارذگ وناکلبک و روپلگاهب دودح

 مظعمو عاجشاف ایم و هانسیا نایغط زا اب هتشگ يضقنم راراب

 هراب رگد هداد یور اهیئارآ فص و تابراع* بآ فرط نیرد ناخ
 سدینارفگ تهجب عاجشان هلمج ابدیدرگ دصقم ٌةناور هنشذگ گنگ زا

 ان | ار دوخ رکشل عومج# هدنگنا تماق|حرط هقنات رد لاکشرب مایا

 رسپ ناخ فدش "رب بطاخم راپ ناهحر ۳۹1 دوب هدیذش نوح و درک عمج

 درخبب نآ ر تشاد ماظننا هلگنب نایکموک کلس رد هکمیدق ناخراختأف



 / تو )

 ار اج] نارادنیمز دوب هدرک رکن ریگداهج مکاح اروا ثخ# هرجت

 ناهج ةفيلخ يیهاوخ تلرد و يگدنب ددص رد هنخاس قفنم دوخاب

 وا ؟راشاب رگن ریگاج رادنیمز ناخ موصعم رسپ ناخ روفم و تما

 هنشگرب نآب هدروآ دوخ فرصت و طبف دیقب ار يهاشداپ راون رثکا

 دوردعنآ نارادنیمز عومج# و تسا تالخ و یشکرس ماقم رد مایا

 یهاشداب راوناب روکذهناخ بیرقنعو دننزیم تفلاخمزا مد وا تقعاومب

 زا ساره و فوخ نار اردن ع اولربخ پا عامنسا زا تسوپیپ ناخ,ظعمب

 ةهجاوخ اب ر دوخ فلخ اد نلبمن و طلا. نیز "دز رب رس سس شنطاب نوناک

 ات هانسرف رگن ریگنامعب هنسیاش رکشل و دوب روا ده رگون هک ورسخ

 نامحر و دزادرپ اجنآ نارادنیمز تلامثسا و دردح نآ قسن و طبضب
 ینعمیزا شرطاخ نوج ر دروآدناوتن لعفب ار دوخ رطاخ روکذمراپ

 گم يعمجاب ر ملاع دنم :درکن افنکا یاب دوب ناساره ثیاغپ

 هدنب تروص ةک ناونع ریب هنسویپ ییدلا نیزب هک دانسرف پئاعنم

 رگن ریگاپج؛ لوصو زا دعب نیدلا نیز دننامر لئقب ار راپ نامحر

 نوهذا و هناسفب تدجکم و ردغ یور زا هد درک را ناهحر یدتنک دیبمت

 یمدرس داسف هحرد ٌةبعشن] ةراشاب و هیبلط ماع رابرد ار وا یزور

 لابو و دندبنارذگ مه زا ار وا هنخادنا هبرح بره دندوب رضاح هک

 بابسا ٌةمیمغ هنشگدئاع عاجشان راثآ تماخو رازورب زین هیضق نیا

 « دیدرگ شرابدا و نالذخ

 بآ یرطفیاب تا بآمدب نآ ندمآ مایا سیا مثاوم زا و

 کات و تابجوم یضعب رپانب رگنربکا ندش فرصلم و

 تسنانسهوک هدلب نآ فرطکی نوج هکنا همدقم پا نییجت



۰ 

 نایغط و ناراب تدش نامز و لاکش رپ 9 رد ار رگید فرط هم و

 ؟ دریگبم بآ هباثمب دنبوگیم لیپج کلمنآ لما حالطماب هک اپیآ

 رد بآ ریزب نشابدم کفخ رخ نیا ربغ رد ۵5 یابنیمز همه

 رهش نیعرد و دنام یمن مد] و پسا هدرت لاج» هچبانچ دیآ یم
 هد 5 ۱ ۰

 هراون یگمه هکن] ربانب لیپج نایغط ماگنه رد |ذل دنکبم راک ينثک

 ابرد هار زا ةنوز] دوب فرصنم مبفغ تسنآرب کلمنآ رک رادم هک ار

 رادنیمز دنچره هحار هک تمج سنزآ و دبمریمن هانپ رفظ هایسپ

 تشاد قاغتا ید هاعا اب یشنم ثو" درش و ینخ + درد زا هک هوع رم

 دزیم ر هراچب ۳ نیددرنمر »ار دوم * نانسهوک فرط رد

 نٍدرد نامدتم یرپاب ددسریمن یژرریف رگسعمپ هلغ زین هار ناز|

 هار نایرکشل لاع؛ میظع لالثخا و دیشک تبوعصب .مدرم رک داد

 ژا یعمج زین و دش فلت تون تحاق زا بارد و بکارم رثکا هنفای

 تمات) تر تفرگدمن بآ ی عفترم یا و رد هرهاد دواج

 یبگآ لاعارب + عاجشانوچ دندوب تامرب مایا مارصنا رظتفم «درتسگ

 تسکعا هدژرب رس شرررپ دامف ربمم زا ی ذفرب 5 هدعاد هدفای

۱ 
 ابرد سا ؛ رگنو دک) ت تمشه رد تس) یهد هک هزونپ عضومب

 نوح هدمآ ۳ ی ناهارمه 5 وا و لایهرف دراد یعافترا شنبمز و

 ندرد هکنآ ای و رنسگ گنرد و تمافا طاسب دوبن يمحازم و عنام ۱

 هرودذب ( ن ۲۱)



 ی

 رثکا لابع و لها و دوب رث) رفظ هونج یرصت رد رگنربکا هک تدم

 ناخراقفلا وف و ناخ مظعم دندوب اجنآ هعنما و لاوماب عاچشان نارکون

 نامح ویدخ تورم و ناسهحا ةویش و تفصد و كل دعم رو ظر

 ناسا و يسا دم رد ار 97 ناقلعذم و نابوسلم هدرکءنامز ٌهفبلخ و

 و ضرع تسد 5 دوجن نآ یاراب ار یدحا و دندوب هداد یاح

 نباضرع رد روکذ« سابع میش دناسر قپ ؛رشنآ لام و ضرعب لواطت

 يعج هراومه هدرکعاجشان هادهب وروج راذآب افنکا دوب هرونپ رد هکمای

 سومان و لام «چانچ داتسرفیم رگنربکا چارات و تخان هراون رب
 دش ناشابوا دادیب شوخلسد اهنراغ نارد عاجلان مدرم زا یرایسب

 راوفم) نآرج یاپ هروذپ رد سابع هک یدنح زا دعب هلمجلاب

 جارس و دومذ بآ یور یاب نادمآ مزع هد ریلد عاجش ان دوب هدرک

 ناماس ربم نامز دمع* و ناوید نیدلا رالع ریماب ار یرباج نیدلا
 مین هرأون راهظتساب هنشاذگ مرح لها و هذب تظداع! هقناث رد دوخ

 : ۱ ۰ مع ۳
 تساوخ* یوچو دومن رابدا لرزن هرونپرد ر دمآ رادکنیاپ هجع |یذ
 ات دزآ رد ناطلس دمعم ةدازهاشداپ ملکن ٌهلابعب دوخ ٌیبم هک

 دوب هدرک یوط یا بابسا هیت و دنوش وا یهارمه هاهنلد ناشیا

 یرط عوقو زا دعب و دنوش |دخ دک هک هاتسرف هینادب | رداشیا اجیزا

 هدرک رگنربکا دصق هروئپ زا روکذم هام مهدزیم و فذیامن تعج)رم

 یدنلب نیمزرس رد رثا رفظ رکشل رثکا اب ناخ راقفلا وذ دمآ اهن ًاب

 ۳ او ياج تما و رهش و مپادق رهش ندیام ک ةوک ی ماد زا

 تاراهع ر لزاذم رد یعمج اب هلیدنب سردنا هجار و دب هدیزگ

 نوح ینعم درب فیدو ژا دعب زوک دم ناخ تشاد لوزن عاچشان



) ۵۱۸ ( 

 و ناخ مالسا دش تسناوئن راوس دوخ دوب گانتذوک تاقوا نارد

 ادع) تعنادم دصقب هدش راوس یماشداب رکاسع رثام اب نا )دف

 نایغط موم رد و تاون رهش ان نوک ساد نازا 11 ينابايخ هارپ

 هندش ةداور ناغلاخم بناج؛ دشابیم تاج دم و ای[

 ماقم رد دوخ ناهارمه اب نم ردنا هجار هررگ نیا ندیمر زا لبق
 دومن نافلاخم اب یشزپوا و ششوک رودقهلا ینح هدما رد تعفادم

 ناخ مالس| و درواین تسواقم با ناهارمه تعنهج تلف زا یرکیل

 ٌهلطاب ضارغا رباذب یهاشداب رکشل نازادرس و اهدمع رثاسو ناخدت ]دف و

 هکنآ اب ر دنتفاین هدعاج* قدنوت هدیزرو فالخ رگبدکیاب يناسفن

 ترثک و تکوش هکاب دومنن خر الیسا و هبلغ رات] الصا ادعا بناج زا

 ته مد یناشفناج و شوک یب هوب ار تاود دوفج نازرابم

 لعم هک "ِ رس نام و دننتفات هلپاقم صرع زا خر هداهن صپ

 هندیزروف لالقنسا قاغتا مدع زا زین اجن] هنشگرب دوب تسافا

 هرهاف کاسع عومجم اپ راجاندیدلاوفمنیرب لاح نوج ناخ راقغلاوذ

 بناج) هسابج و هوج ذم دوک ماد هارب هدرک چوک بش رخلوا ی ۱

 زا يصضعب و تشگ قنعلم ناخ مظعمب و دش هناور رازاب هموصعم

 نا رگ ور :دوهدپ ینافویب هار تددقع تسس ترطف تسپ یاهدنب

 رابت الاو ةدازرهاشداب نارکوف رثکا و دنسویپ فلاخ* دونج: و دندش

 و تاجلاخ رک یصضعب هنفر ترطنآب همدخ و هادس زا ناطلس دمعم

 دمآ ناشیا فرصنب دوب اجنآ هک زین ةدازهاش# ناچس و نالقف

 ینکوش و توف و هزات ينرج و توخت ینعمنیا عوقو زا ارنافلاخ# و

 یمحازسو عناميب و دندرشفر کنربکا رد تراسج مدق هدیسر مهب نارارف

۱ 



) 3 

 فرش نیس ها ناراب محو نوج ز دندرب رهب اج[ لاکشرپ مایا

 هک ناطلس دمع رهگ ااو ةدازهاشداب و تسشن ررف اهب نابنظ و

 نارد هک فلاخم دونج اب دندوب هذفر ژیدادب يئادخ هک تهعب

 و رادنپ یادوم هراب رگد ار عاجشان دندمآ رگن ربکاب درب بآ فرظ
 ییئارآ فص مزع لاع# ٌةشيدناب هدانن| رسب روش و هذثف یلوه و رورغ

 زازاب هموصعم رد ناخ مظعم شیپ همه هک لابقا رکاسع اب درب و

 ناطلسدمع# ةدازهاشداب اب و دندرک ممص« دندوب هدم] مهارف یکی

 کنج گنهآب راوس رازه تشهبیرفر شیوخ درخ رسپرتخا دنلب و
 رگنربکا تسسارعا ار دوخ یوشخ؛ یضتره ربم و دش هذآ ور راکیپ دضق وز

 رگنربکا زا میذغ تضون ربخ عاهثسا زا دعب ناخ مظعم نومن ررقمن

 کیدزن نرچج و دش هنارر رازاب هعوصعم زا هلباقم و هعنادم دصقب

 هک یفیمع ٌهلان بقع رد پئاص یار هبداوصبددسر هنکلب عضومب

 من ۳ ارش هداد تمادا رارف ۵ يبنن«یتريگاهب یایردب

 اب یکی ورثا رفظ رکسعم یور شیپ یکبتمب هلان نارب مه زا هورک

 ار دوعسم دونج دهاوخ ااکره هک هنکلپ تسس رد تسار تا

 هنسب لاچروم امرسج ترطذارد و دنراذگب بآ زا رسج رد نیاب

 بوت مامتهاب ار گیب دارم دمع* ر داد ماکعنحآ هناخپوت تارداب

 یعمجاب ار ناخ زان هگی و دوخیورب ور تمس لاچروم رد یزادنا

 قرن اب ار رغآ دمحم ریپ و تسار تسد بناج رسج تاظناعمب

 نوت و تسشن یداعا دورو رظنفم هدرک نبعت یلرارفب نارغآ

 _ ییحاون ات رگن ربکا زا و دوشنادج هراون زا هک تساوخ يم عاچشان

 هورک راهچ و تسدب یگمه تسار هارب هک یژوریف شویچ رکمعم



 ۳و

 سولح لاس مود زا ي ذاثلا عببر رهش مش رغ هدرک یط هام ودپ بیر دوب

 دومذ رابدا لوزن جا جاوفا ربارپ رد ۸4.کلب دودح رد نویامه

 گنج گنفآ و ناب و پوذب تسخت دوب لئاح نایمرد هلان نوچر

 دوب مرگ دربن ةماکنه نذفرط زا ناونع نباب زور تشه ات هدش رس

 بآ زا يلرارت مر هک هرهاف دونج نارولد و ناناوج هکپ يمهاک و

 کیدزن دصق هدومن يگريخ هک روهقم نافلاخم هب هندوب هنشذگ

 ناج ًةلعشب و هننخورفا یم رازرک شتآ 9 رسج ندمآ

شد و راکباث یادعا زا عهد دوجو سم نافس و غبد ژوه
 دوبت نانم

 روصذم رکشل اب شزیوآ لامتحا و روبء و شروپ لاج# تمم نازا و

 تدعمح الاب رسح تم رد هک دندیناسر ربخ اهنآب نالوارف و تسدن

 دنرب شیپ زا یراک ایی ] هیاش هکنا دیساپ تسا مک اول رفظ رفشل

 هناور روکذم رسج تمسب هدرک جوک لابثا شیج لباقم زا مهن زور
 عاجشان دنرذگب بآ زا !+تسا و هبلغب هتخادنا رد یگنج اجن هک دندش

 رادنتابار لواره هدنرگ رارفلوف رد شیوخر پک رسپ رثخا دنلب ای دوخ

 ر اح "لازم هاش درک راونسا ناطلس دمع# را دقرم هنلب هاز هاشلای تآرج

 اتمه مدقب دوخ ناهار مه 8 ناخ زان هکر ه۵د بش ناژر رسج یوس)

 ناخ مظعم و دمآ ی فرطنبا لاجروم هعدا دم دصعِ) ثدالح و

 ةثرف و وا ناهرمه اپ ر ناخ راقعلا وذ ینعم نٍدرب فیئو زا لعٍ)
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 راعش تماهش ناخن ] و دانسرف ناخ زاتهکی ددمب نادناب# زوز و یازمآ

 اب ار ینابب زور گیب لومر هذذرگ رارف رسج تفرط نارد دوخ

 هدایپ دصناپ و زادناقرب راوس دصناپ و نارغ] ٌهفِیاط و وا تعءامج

 یفلاخم جوف هضقشاا دیزازذگ 71 زا ن اخ زات هکی کموکب ي هو دزپ

 و گنجب هددسر لاجرومب (کیدزن میظع ناخوت ر نالدف رابظتساب

 ناغلات موج روخ زد ی داده هکذآ ای ناخ زاد <گی تمخا درپ شوک

 اد ,یدرم و ييعش دا د هدرشم لاقتسا و تابث مدق تشادد هارمه

 راوازس و رازرک بارم یاهمننم هک رایسب هدرت و شالت زا سپ و

 تفاپ داشک لحا تند زا هک يگنفت مخزب دوب راثن ناح نارداپب

 تمعن يلو هار رد ناج دقن یقیقح ردارب رد اب هدمآ رد یاپزآ

 یاول یناشف ناج و شوک یرریذب و تخابرد ينعم و تروص

 . دمت شانشور یاهدژب زا و تخارفا رب تداعم نادیم رد تداهن

 یزارف رض ًهبنر یزابرسب ربگ وراد نارد زین یدابودرا قداص

 ررف یمانگیذ بیجب رس رولد ناذاوج زا رگید یدنچ و تخردنا

 رکثا ناردمان زا و دنتسارآ مخز روبزب يمدرم ةربچ ردثکيعمج : رب

 ناغنا تسسمرس و ناخ زاذنا ردقب بظاخم کیب دوصقم فلاخص

 نازا یرایسب و دندانفا کال کاخ رب هشگ اضق کوان فده

 نر ِِ دی جونم زا دعب و دننشگ رادمخز ۲ هناشک رابدا بزح

 گوب رسج نفرط نارد هک ناخ راقذلا ودب هنشذگ بآ زا و دندرواین

  «گننن و پونب بآ یورنازا بآم تدیقع ناخن ] دندش قنعلم

 و داشک تعنادمب یادرپ و تمامش يرزاب هنخررنا لانف ةرپان

 ۹ ب



۳ ۱ 

 ید, م داد «ددناسر روبظب هناروا)د یاه ششوک ر هن| درس یاهشالن

 ناهاومه اتبعمح تلف و یداء) تراک و دهاشمن زا و داد یگدادر و

 هه ضشتآ بئاص یار تدع) رسح رس نازا ر ينشک دداح شیوخ

 بآ زا دوش بسج لخاد و دیامن هبلغ میذغ ضرفلاب رگا ات تخوس

 رامشیب شالت و رایسب یعس زا صپ راکبان نافلاخ» و تشذگ دناونن

 رسچب تآرج مد و تسکاش دخنسن اون یراک هدرشک گنح زا تسد

 ناذج باوص غم دم سا عودو زا نعب ناخ مظعم تدش|ذگ دننسداونز

 تماظفاعم نازبانب دور ناروهقم رس رب هدرک روبع هلاث زا هک تمسذاد

 رثا ترصفذ تمیزع یاب ۶ دوم ناخ راقفلاوذ ؟دعب رکسعم و یردرا

 گیوست و بدترت و تشذگ بآ زا ژور مه رد رکیپ رفغظ رکاسع اب

 درس اب ار ناخ مالسا و تفرگ رارف لوف رد دوخ هدومن هرهاف چاوفا

 نازرابم زا رگید يعمج و ناخ مانکب و ناخ رواد و ناخ رفظم

 و هلیدنب ذگنس ناب هجار اب ارناخیثردف و هنمیم رد راثا تدالج

 ناخ گنج بت و ۵اد یاج هرسبم رد راک نادرم زا رگید یهورگ

 یگمه هک ناذاغفا زا رگید یقبرف و ناخ تسدربژ و ناخبدول اب ار

 1 یگشیوخ ناخ صالخا و درک ررقم یلورهب دندوب راوس رازه رد
 هنلب تخب رب هبکت ر دوم حرط راعش تساهش نادهاج* زا 0 اب

 یکرزونب هدرک دنم زوریف ریگ ملاع ویدخ ينيگ دنریپ ترصن لابقا و
 و تشاد هرون رادرس هس هک فلاخ" جاوفا بقع رد ررازس و نا

 رد تراهممو یروللد و تآرج بام اپ ناطلس دمعمر دقیلاع دازهاشداب

 تاکرب زا دیدم یاهتدم ضرع رد هک یرگبهاد» و ۳ نوفف ر

 نماد قم دذ دو هنخودنا ی هاشم اش ترصضح داشرا یر مادرم و بم دخ



 ۱ ی
 تشاد رایسب یالو لگاار هکتبج نیزا و دبدرگ ناور هندوب شیجلا

 تربت یایرد رانعب نوج هنشگناور یگنسهاب دوب لگنج و هشیب و

 هک مدذغ لوادنچ دیسر تسباپاپ و هنمویین ةبکلب ٌةلانب هک یاج رد

 ناخ ةراشاب دش رادومن فرط ناژا دوب يرومعم رایدنف)شرادرم

 لانرثش و لانجگو ناب یتخادناب تسد یهاشداب ةناخبوت زا راد هم

 لواره جوف رد هک ناناغفا زا ینوشف و هننخورفا رب لاثف نارین هدوشک

 ناژرابم ژا رگید یهورگ و ناخ مظعم نانیبات زا يخرب ر دندوب

 هرهاف جاوفا ٌهلمح کیب و دننخبوآ رد ادعاب هنشذگ بآ زا دنم ترصن

 هوزپ تراقش هورگ نازا یرایسب و تندر یاج زا نانمشد تابث یاپ

 »داد لجا گنچب نابیرگ راعشرفظ نازرابم رادب]ر هز رابشتآ غیت هب
 هکرعم رد «هدیسر راپدنفماب یراک یامخز و دندیشک ردمدعبیج* رس

 .هنشنادرب مخز رابچ دوب فلاخم یاهدمع زا هک سعا رون و دانفا

 نارکونزا زین و|هک روباررهدرگ و تداث رارف یداوب نانع رازراک صرع زا

 تش)د یشیوخ توس هگفم تذوسح هجاراپم اب و دوبعاجشان گدمع

 اب گنب فسیلا ًةبقب و تفانش راوبلا رادب رکیپ و 3 نارد

 فرط نباب ن اخ مظعم ندمارب نوح عاچان دندر وآرب کلم نازا

 ربارب رد یجون اب ار هناخبوت ةغوراد ییسح با تنای عالطا هلان
 رب ناخ مظعم ًلباقم ددقب اجنازا «ة۵لذگ رسج رس رب ناخ راقفلا رذ
 فص هدش لابق) دونج یوربور زور ساپ ةس یاضقنا زا دعب و تشگ

 داد دوب يحاون نارد ه5 یهدب تشپ ر دیدرگ لانف و برح یرآ

 ِ ب کروبنز و گفت و بونب هصقلا دیح دوخ یور شیپ ر هداخروت

 لر دعر و تمدرگ ندیشخرد هندو قرب دز هنایز لادجح نارب د .راپ و
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 نامهب روصفم جاوفاب هک تساوخ ناخ مظعم درک ژاس اف یاوذ

 نوج نکبل درب هلمح نافلاخم رب دوب هداد رارف هک فکوزوت و بدئرت

 دندرگن یرب نامرف و یوفش سخت یرس دوخ و تینان) رباذپ رسما

 ناب و دندومن یهاتوک و یراد دوخ هدیزرر قافن هلمجاا یف را اب و

 و عامذجا کاس هداننا کرزت و بسددرت رثا رفظ رکاسع زا بم

 هدانفا رودراب-ب لوف زا حرط د لراره هچنانچ دنامن یاج رب قاغتا

 دش لوادنح لزنمب لوث هک درک لدم بمج تسدب تن رسم

 رد ناخ مظعم اب و هنامن کیدزن یسک ناخ مالسا ریغب هنمیم زا ر

 تدارا و ناخشابلزف نیمه ارم ژا و راوس دصناپ وا ناغبیات زا لوف

 گنج مماکنه نیفرط زا زور نآ مرجا دندوب هدنام زورپب هجار و ناخ

 شیدنا هنوک مدرم یهاثوک زا و ِتشذگ گنفت و بوت یذخادناب

 مژر و ناریلد یاپلمح و نانس و غیت لامءتسا هدبسرن هانوکحالسپ راک

 راوم ریش نوچ دادن یور دوش یور کی راکبپ راک ن اب هک ناردآ

 ره همآ دورف برغم هاگ لزنمب هشگ رب نودرگ هکرعمزا ریپس ناهیم

 بفرط نآ فلاخ* دونج هدیشک لادح و ةبراعم زا تسد رکشل و۵

 لاونم نبرب لاحنوچ ناخ مظعم .دیزگ رابدا لوزن ینریگابب یایرد

 همی! "درک روبع هنپکلب هان زا یاریپ تعلصم یار یاضتتاب دید

 هعیلاذج ۸5 اخ دوادب ماظع ییناوخ ةدبز 3 هک اجزا و دم دوخ اک

 ۵ زا هننپ رکاسع اب.عاطم ينبگ غیلرپ بجومب هتفاب شراذگ

 تسافا لاکش رب ما ندینارذگ تمچ# ریگنوم دودح رد هنننذگ گنگ

 اهادرد 5 دجسز ۳ ناراب لو ۳۹1 تو سپرد ک لود هدشون تمسل هر

 یشیدن) هاسف عاجش ان و تمسا هدانسیا زاد نایغط و تدش زا الان و

۳ 
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 و هلباقم لوغشم فرط برد شیوخ دومع* ان دونج رثا اب

 هدفر شیپ تشاد تسافا هک یاح زا تسا نابقا رکاسع ٌبراع

 هدش شیپٌهناور ای ]زا روکذم ناخ 45 توب هدبمر ربخ و دیامن هکنات دصق

 بیرقنع هک تسنادیم ربقیب و تمشذگ دهاوخ یسوکبزآ زا یدوز نارد

 بک زا تابژٌهلشر رسریخ ر دا عامنباپ رم خ |هنشگرب ٍ رورچ هننفحاچشاب

 و برح بعت یب و تفربذپ ههاوخ شزغل شنمه مدق 5 داد

 تور دهاوخ هتنانب هداپ تمیزه شزیر| و دربن مشجت و شوک

 ثوعسم دودذح کمولب لالح و زء هاگ تیپ زا ناخ راد نوج زید و

 سسح یاضنقمب مرجا دربیم زین را یدیسر راظنثا دوب هدش یردعم

 ژور لر ید يناربپ هکرعم و يئارآ فص رد حالص یزرر دنچ ریبدت

 ر «براع*# رد ریخات و للعت دصقشب و درک جوک هلان راذک زا رگید

 عاچشان دش هذارر ۰ تمسر ِ ار هان ۱ تم

 مس

 یلالنخا و رونن و 2 لاح رد 0 و تعق ۳ 0

 حالص و یار تمباصا زا هدرب ناخ مظعم لالقتسا و تآأرج رد

 رادنپ و عاغ لابخ یبربانب ر دوب لداغ اهن صالخا ناخت ۲ یشیدنا

 فرطنازا هدرک چوک دوخ تسافالع زا رابدا دوذج اب زین وا لظاب

 هلفر رتشیپدک دیدرگ ناور دابآ صوصخم تمسپ یتربگابب یابرد

 روپ ریصن رذ رد و دنک رازرک راعش ترصن چاوداب و درذگب بآ زا

 نآ يکيدزن رد روصفم رکشا و ته) هاب[ صوصخ*یهورک شش هک

 ۳۹ مت 0 » "۰ 1 ِ 0

 - هه شوپج ربارب رد بآ زا ینشدک نصب هددای باپاپ دوب هدیزگ لوزد

 کمان کنخت و بودب ایرد نیفرطزا زور ره و نیما دورد بم تربصت
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 مدنغ نلوارق اب هنشذگ بآ زا یزوریف رکشل ,لوارق و دوب مرگ گنج

 ةهکن] ات تشذگ ناونع یاب زر هدزاود هد و دندومن ی نتزدوآآ

 و هبراع* مزعب نالوذخ" هک یناثلا عبدر مکپ و تسدد هبنشود بش

 ۰ رادنپ و لاع* ,یادوس نیل ظ هندش|د بآ زا یدشذگ گده| «لواجم

 یزاسگنریذ دننشارفا یم رابکنسا یاوببب رورغ و توخت یاولراک زا ررد

 عاجش انب ربخ و دم زارط هبوصنم ناهج هاهنپش زادگ یمشد لابقا

 چات دیم شیدن) لطاب نآ هک يفموگ بآ زا ناخ دّواد هک دیسر

 يجون اب ار دوخ نارکوني کشم هجاوخ و یروغ لامج و ههراب یدلا

 تظداع« ر روصنم جاوفا زودع زا ۱ ۳ 5 دوب "درک یٍیعت رک رد

 یزوغ لامج و تسا هاش تأرح شالذ و تمه ششوکب دذیامن

 نارزابس تداج غینب رگید یعمج اب تعفادم و تسواقم نارد

 دوب وا هگنب هک هدناثب روکذم ناخ بیرقنع و هنشُگ یریم دنمزوریف

 ساره و فخ دونج بولعم رثا بعر ربخ تا عامنسا زا دسردم

 , راکیپ و دربن ٌةيعاد دوب هدیشپدن) ناخ مظعم هک یعونب هدیدرگ

 و ماک ان بش نامه رخاوا و تخاس لددم زارف و ی تمیزعب

 تدکن دونج اب هذفوک ورف رابدا لیحر لبط رارطءفا لامک رد راجا و

 5 درک جوک يتريگابب بآ رانک زا نارسخ و تددخ دیفو و نالدخ و

 دوخ هدشدگ گنگ یایرد زا «ک دروآ یثوس تمسب ثهیزع یور

 ةبوصنم یا و یلاد ؟دیدب هک ناخ مظعم دار هکنانپ ر

 رمک ار دورطم ناغلاخ» عفد هدومن تصرف زا,غنا دوب اید شیپ

 زور سایکی زا دعب بذاعت دصقب و تسب تمه نابم رپ یناشفناح

 روجع لود باپاپ ۳۹1 يزريگابب یابرد زا روصنم بکاوم اد ددرش راوس
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 كي زررن] درب یایمرد مینغ رکسعم اتزین وگید ٌهلان هس و درذگب بآ

 تشاد لدلد فرط هس هک ه!ان رانک رد غاجشان دش یط هورک من و

 هلاکسرا 1 بشقع رد هراوس شیوخ جاوفاب دوخ 3 ار هناخ بوت

 یبگآ نیمز رمنآ لدلدو یالو لگ تقبقح ربروچ ناخ مظعم دوب

 مزاول زا هک طایذحا و مزح مدارس تیاعریب ار نفر شیپ تداپ

 کناخدت ه۵اتسدا اعامه و دیدن بساذم ۳ و یرا درس

 مرگ گاج ٌهساکنه گنغت و پوفب و دبچ نافلاخ* یوربور ار یهاشداب

 هراوس ییفرط زا مدرم و دوب رو هلعش لادح ةرثات ژرر رخاوا ات هدش

 بقع ار ردرا ناخ مظعم دی-ر کیدزن ماش نوچ ر دندوب هدانسیا

 ناروپقم و دم هک همیخ) بش یزپگ هس زا دعب *دروآ دو رف جاوفا

 ناخ صلخ* برات نبرد و دندومن لزخم دن دوب هداخسدا هک یاج رد
3 

 ياهدنب رگپد و ناخ رالاس دیس و ناخریدلاریصت دیس و یراخ هللا دجء و

 ۲ و تر را و ی ی ام کشلب هداخ) هنادخ اب هافب دطالم کرد زا هک  یهاشداب -

 میم هددناسر دندوب «دروآ هارمه هک هناخبوث تاردا رگید و ناب دص

 هاشذک بش زا ساپ هس هلمجلاب دندیدرگ یزوربف و ترصن بابسا

 ةدارهاشداب و دش رارف یارگهر هدرک جوک دوب 45 ياج زا عاچشان

 یهررگ و رد وا یاهدهء زا »ک کیزوا یلد اه اب ۳ ناطاس نوع

 ر رکشل و هناخود ۷ لر راوس بتاعت مزعب نوع دم دونحاپ

 ربخ نایپذم نوچ و ددنارذگ يلر لگ عضاوم ر ابلان زا مامت طاینحاب



۲. ۳۸ ( 

 حضوم يفاعم هزکلک رذگ رد مدخر تمبداء مد هک دز دوب هددناسو

 لیعت جاذج رب هراد کرک يايرد زا یر مزع روپ يدرت

 فلاخ* هک دیسر ربخ من يط ۳ کپ نوچ و دش هداور تمه

 ناربانب تسا هدش هداور یئوس فطب هدماین گذگ یایرد تمسب

 هدیسر هک یاجا ناروپقم لاح قیفعت تبجا شیک صالخا ناغن [

 هارب مبذغ هک دیسر ققعم رابخا رتاونم یوچ و دومن فقوت دوب

 نامه زا هنشگ رب رذگ تمس زا مظعم یئون 3 هنخر يتومس

 رخاوا هدرک يط ی هورگ مدت ورد و تادش بناعتب هار

 راهچ ن ناغلاخم هاک لزنم ات اینازا و دوم لوزن روث مس عضومرد زور ۰

 هذاور رثشیپ ار روصنم هناخبوت دنام بش زا یساپ یوچ دوب هررک
 نم" و ناوارف اب ار رغآ نمکم ریپ و حرط جوف اب ارناخ داهرف هدرک

 جاوا اب نوخ جج م مانع و دن هلرمه هناخبوت لها اب ار گیب دارم

 فدسر ربخ هار يانث) رد و دی۵رگراور یداما یبرد «دش راوس ةرهاف

 هدومن رابدا لوزن یراهلبج نط نآ هنشذگ یوم زا عاچشان ۸ک

 فلانم ماوناب هشذگ یتوم زا هدرک عبر رثام یودرگ رکاسع تسا

 لادفادوفح لوصوبرتف هاش زا لأم نارسخ عاجشان فدش کیدزن

 شیپ هک ار هدوخ هزادتب و هنشک ؟رب تعفادم و هل اتمی ترورض یورزا

 گنفدو بوت هبو دیح رگدپ رغظ شویج ریارب رد هددرلط دوب هنخ| ۵دا

 هردذ و درب باتذآ بورغ ماگنه اش ةنفاب لاعدشا لانف و ؟ییاذ ناب ٍز

 رابدا لشیج نازا راوس دص بیرق دیسر رد ماش نوچ و, تشذگ

 دونج پچ تسود زا ۸5 ناخ راغفلا وف جوفب هدرک یریلد و تراسج

 خش داندوسر (کیدزن دوب هدش لباققم مینع راغنارپ هب راعش یزرریف



 گر

 هامع" ریپ و روکد* ناخ ناهارمه زا یدنج و ینکد نیما دوع

 منخیگنا رب تدالج بگرم تسمه و تردغ کبرعب ناوارف ابرغآ

 ناشنترصن ناژرابم ناشفارم غیبت هب و دندرب هلمح نانخب هریث نارب

 دزدریم رارف هار فیسلا ةبغب هدانفا کاله ل اخ رپ اهنازا یعمج

 دننشگ راثن ناج و یمخز زین راث] تساهش نادهاج" زا یدنچ و

 رد :هدیشک گنج زا تسد رکشا ردره تشذگ بش زا ینعاس نوج و

 رادوربگ نعنسم هذشاد ساپ حالصاب ار بش و دزدمآ دررد مه ربارب

 اهدمع زا هک یسعلا رون بش نیا طساوا رد و دندوب رازرا ؟كاما و

 ینبب تیتاع و تعارف سسع؛ نوج هدوب یلاخ# رکشل ناکرا و

 توطمزا ببرقنع و دی]یمذ عاجان عاضوا زا ربخ يوب هک دوب هننایرد

 یربهرب دیامیپ یم رارف و يگراوآ هار راعش ترعن شویج تلوه و
 تنرافم قینر رابدا رفخا هنشگرب نازا قیفوت یرواپ و تخب

 هناهاشداب فاطل| دیونب |رواناخ مظعم تسویپ رثا رفظ دوفج+ هنسح

 زا هبپرر رازه هدو عصرم رج و رخان یسلخ هنخاس لامئسم

 دومن اپنیاعر لاح روخ رد زین ار شناقیفر و داد هفیرش ٌهصاخ راکرس

 گنف و پونب کنج ٌهماکنه روئسد باب زور جنب راپچ ات هصقلا

 يم :دیشک فعص رگیدکی ربارب رد صور اراوس نیقیرف و دوب مرگ

 هددام بش زا یساپ روهقم مین هک ددسر رجخ مدفه و تسبپ

 مظعمدش رادومد فن تار _س ام نوح ثوجد رارد روپادود سا:

 بی ۰ : _

1۷ 
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 روببرذعنم لپ ر يفشک یب تافرا رثکا ر دش |دج گنگ یابرد زا

 یدوزب رفخا هرجت نآ بداعنب ربعر عثف رگشل هکتمرج یریزا تسا

 روکذم ةلان رب مايلا میدف زا هک هنخب لپ رد ُهلمج زا و درذگب بآ زا

 دوب هذفر یجککودب هدسکش وب کیدزن تگنکب هکا ار یکی هدش هخسپ

 دذح ينعاس تساپ هدسکش ار لپ هدیسر علای رانکب نوج یراخ مظعم

 هناخاوت و تشاپئا کاخ ار لپ یاج مامت ماملهاب «دانسیا ین

 زا ینشک کی هلاف نآرامک رب فقوت ریح رد و دننارذگ ار رکشل و
 دوب ناب دص ود و پون هد هلمجت زا هک هداخبو تارداب نوح مع

 روپ انود زا نینشذگ دعب و دش روصنم ةناخبوت یلخاد هدم] تسدب

 جاوفا بیترذ یگکمیمارم لامک زا عاجشان هک دیسر رخ هار یانتا رد

 عامنسا زا تسا هدومن رارف یچک ودب هدنگارپ رکشلاب هدز مهیب ار

 یب لداره جوف مامت اب هدرک ينانع زیت ناخ گنج من ری سا

 راغنارب جاوفا ابزین ناخمالسا و دش هناور تمعرس حانجرب لات و قیقعا

 ةدائسرف ناسک مظعم هکنادنح و دجناسر لرارپب ار دوخ هنفر زیر ولج

 یچلکود ةلان رانکب هکنا ات دندانسیا هن زاب را یخ دومن عنمار اهنآ

 دندوب هدانسیا هدیشک فص هلان فرط نآ فلاخ* جاوفا دندیسر

 هداسما و ایم ار تعفادم و تسمواقم هدیح ور شیپ ر هراخ#وت و

 رودقملا ینح و هندوشک گنفغن و پوث نخادناب تآرج تسد هدش

 مالساو ناخ گنج جلف د دندومن یه وک روصنم هاهس تلوص عذد رد

 شیپ و نقشذگ لاجم هدیشک نانع هلا فرط نیا ناهارمه اب ناخ

 نا باد و ناخ راقعلا وذ اب زین ناخ مظعم هکدا ات ات ندفر !

 عناو ینواجزید سیا نوح دید نارد حالص و دیر هرهاف دونجرگپد و
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 ژاب یربلو ناذع ناغلاخم- ةناخبوت گمدصب چاوسا رع+ جاونا هدش

 يملاديئات هاضتعاب هدامنن يعقاو ارابنآ تنفت و پوت ٌةیبش و هددش ۶ن

 نادنح هک هلاث ي ینارزا 624 ترصضح لارز یب لابفا راهظنما و

 رگدسد رب تمه و دنراذگب یروالد و تدالح شالغب تشادن ۳3

 تکگ یابرد زا روبع لاج* اروا :دینادرگ روصقم عاچشان یفخاس

 فیلکتو کیرعت ار نارادرم و 1 باب نیرد هکنادنچ یکیل دنهدن

 اک راز سیئ|ضالخا دئون 2 » :دومن يراد دوخ و يهاتوک درک

 نیزآ دوب هدیمر هارمه *ک ییکجس ةناخبوت رادبوس ناخ راجان دانسدن

 هدیشک فص رابدا شیج نآ ربارب رد هدیچ میذغ یورب هلان فرط

 وادع و یشک مشد ساده یزوربا شضشتآ و ینگما قربهب و دانسپا

 لعتشم لادج ٌءریان بش طمارا ات زور رخارا زا هدیدرگ مرگ یزوم

 کنح زا تسد گنهآ لطاب یا دعا هک بش فصنب هبیرف و دوب

 مدن ناغلاخ* لوزن ياج ان هک دوخ لک همیخ» روصنم رکاسع دندیشک

 اجازا ناخ مظعم رگید زور و دندرب رسب اربش يقاب هنذر وب ةورک

 لوزن دوب عفار مینغ شبپرد رگنرهکا تمسپوک هلان رانکرب هدرک جوک

 ربارب هدرک جوک دوخ لوزن ياج زا زین عاچشان یآ حابص و دومن

 دش کنگ یابرد زا سئشذگ ددص رد و ۵»آ دورف 2 ترصن رکشآ

 یفاب درذگب یعهحاب دوخ تمسذن رگا ۵5 تعشاد هشیدنا نبا کیا

 تسرف ار یئادج هنسسک رزا دبما هنودپ هک شرث ثبکن رعشل

 وگو دومن دنعاوخت را یهارمه هدرپ» تنراذم قبرط دننسج یم

 ادابم دنامب لیلف یعمج اب دوخ و دنارذگب بآ زا مدرم و رکشل لرا
: ۰". 



۳۳ 

 ةدومن رغح هک رکشل فارطا رب قیمع ضیرع ی نریاصم

 همدم زا ات داد ماکعنح) هناخبوت تاودا و بابساب و تسپ ابلاجروم

 تصسخاو درذگب ؛بازا لاب عارف و يناسأب هدوب میا جاومارع» جاوفا

 و تنفافر زا تور نبرد هک ار ناطلس دمع*رابتا)لورادماذ و دازهاشداب

 هام :کناند هددنارذگ بز را دون عمج ضشرطاخ یاهزا ناف و
 هک هدش عناو گنک يابرد نایمرد هریزج و یچاکرد تكيدرن نوج و

 لاچروم اجن] هنشذگ لام هدفر دف شراز :گ هفانج لام رقظ رکاسع

 گنگ لوا ٌهبعش زا .دواودب ار رکشل رثکا و لاقثا و لامحا هندوب هتسب

 راظتناب هدش رسح یقسب ددص رد و دافسرف هریزج آب هدینارذگ

 رد و دربرهب زور رد کب هناخبوت رابظتساب رسچ نآ ندش هدامآ

 ماصتعا رغظ رکاسعاب زور ره ناخ مظعم ماجرف ترصن مایا نیا ضرع

 و نا یم وا تسمافا لعهب کیدزن ۷ طش راوس یزرریف رگسعم زا

 رپ لاح رفت تعاب هنخوردا راکبپ ور ٌ؟ریان گنفژ  توت نخ |دناب

 رسج هک یلولا یدامج مشش هبنشود بش هکدآ ات دیدرگبم وا لالثخا

 هک دندیناسر ربخ لابق| نایهنم هنشذگ بش زا یساپ دوب هدش هتسپ

 بآ زا هاب ناسب لاح هذفش] و ناشبرپ لاگ» دب شیدنا لطاب نآ

 ناخ مظعم دش ور لو دیدرگ قعل« شیوخ رایدا بزعب هنشذگ

 دارم دمع* ر راوس رازه هس اب ار ناخ داهرف بام يار یاضتتاب

 و يهدک دار ات دانسرف رگنربک) پناجب رنشیپ هناخبو" اب ار گیب

 دودسم ناسز يا ات رگنربکا رب مینغ یللینسا ماگنه زا هک یئام گنر

 نیعترگنربکاب لاوئوک و رادجون و دیارگ تینهاب دودعنآ و دیاشکب دوب

 جابغحا زگا هک تون دوب کاگ یورن] رد هک ناخ یوادب و لومذ

۱ 



 ( هر
 داد یاد 25 یرد# زا ؟ثاسرد لوخ روت فشاب هکشاد کموکب

 دوخ و دنادرگ قعلم شیوخ رشلب :دینارذگ بآ زا ار روکذم ناخ

 منشه و درک ماقم ماهم یصعب ماچ من یارب یجک ود رد رگبد ژرر

 زید یلت مدکب هک ۸۵دود ردگ رد ناخ رجاد ۵5 هد ردخ ار یانتا

 راب

 ۳ ژا بآ یر ن ,ریا هاگره هک دوب هنموبپ دافنپ عاطم ینیگ غیلرب

 بداعدب ۱ دونح اب ناخ مظعم هنناب شیاردپ يداعا

 ردرثا رفظ رکشآ زا يعمج اب ناخ مالسا دردگب کنگ زا نالودخ»

 مظعم دشاب وا ةدعب ایرد يور نیا تارح و طیف هدوب رگنربکا

 تسزبز و ناخ گنج منش اب ار روکذم ناخ زور نیمه رد ناخ

 سمردنا هجار و هایعور ردنک- و هلیددب هگنرمزاج» هحار و ناخ

 لوسرلا دبعوناخ مانکین و ناخ رولاد و يزاين ناخ لیعمسا و هلیدنپ

 بیرف هک رگبد یعمج و يشخدب زیزع ریم و ینکد دیمح خ و

 هننیزگتماف) اجن[ هننر رگدربکاب هک درک صخرس دندوب راوس رازه هدب

 ربخ اب ابرد یدر تا هددداشد هناهت اج+ اج ينود ات يچاود زا و

 هرابرگد هدز بآ رب یشقن بأم نارسخ یادعا اذابم هک دذاب

 راقغلاوف اب دوخ ر دنب اب السا نآ عباوت ررگنربکا رب هرون راهظنساب

 يدول و ناغرفظهدیس و ناخ صالخا و ناخ صلخر ناخلادف و ناخ

 تلکوک هحار و ردگن م ر|دندمز ژررپب هجار و ناخ شاب ناف و یزاب
 -ت

۰ 4 ۰ ۰ ۱ ۰ 

 رد هدرک یط یبیرج هررک هن هرهاذ دونج رگید و هنیجا رادنیمز



۰۳۴ ) 
 هه دود ردگب نآ يادرفر درک لزفم تا رگنربکا یاهننم هک راپریپ

 دومن لوزن هدیسر تسا عنار يبيرج هررکراپچ تداسهبراپپریپ زا هک

 ار ناخ یلقیلع و رگنربک) یراد هداهنب ار يناب: زور گیب لوسر

 لگنج هدول یراد هناهتب ار تلکوک هجار و روپانود يراد هنامنب

 ریگوم ات دودع[ يرادجوفب ار زررپب هجار د يهدک و يناماكنر و

 کل دور » نٍزا لبق یوج و دوهن تصخر دوب و وا يرادنيمز ل || یم هک

 هاگشیپزا هاذپ ترصن هاپه- بجاوم هاوخلت يارب هیپرر رازه هاجأب و
 ناخ و وب هدش لسرم رثآ رفظ رکشاب ناخ صاخ« بوعص» تدفالخ

 کا تفه و هنشاذگ ریگنوم ٌةعلق رد هدپرر کا هد هلمج نازا روکذم

 زهن دوب یریعم 7 ندیناسرب یرازبم یازریم دیس هک رکپد هدیور

 يعهج اب ار ناخ نیدلا یصد دیس دوب هدش نآ ٌهمیمض هددسر ریگنومپ

 ناخ ۵ راد هراون رو گید زور و دومن ندبعت ربگنوم زا هدازخ ندررآب

 ردگب درو وا: رسپ هدیمح ِِ توپ ينشک تصش و دصکپ هک ار

 هبعش هسب بعشذم عضوم نبرد کنگ یابرد نوچ و دیناسر ههدود

 هداصب رسج دود رنک نآ بآ هک لوا ٌهبعش رب هک درک ررقم تسا هدش

 تسخا ٌهیعش نایم 5 ی رس رد و ندک روجع زوصنم ر شل

 هام یاب دردگب یبن و مود ٌهبعش زا هد[ دورف دوب عفاو مزد و

 اگنگ ٌکبع نیتسخب زا هرهاق دونجاب دل دود هدش هنسب رسح هک ر ک دم

 فرزب ٌةبعشب ار اهینشک و درک لوزن ابرد نابس ةریزج رد :دوهنروبع

 هنشدگ بآ زا ييردتب هک دومن تعمست مدرم رب و رخاوا هدروآ

 ندزاد دذیآ دورف تسا تکدک موس ٌهیمشو هدعشی ندباس هک ورد درج رد 2

 ر جهت رد ابرد داب ملغشا و تدش زا تافوا رذکا زور 1 نارد هک تبج



 ( همه )
 نوح و تشذگ زور دس ود ضر رد ؟ دومز 9 ینایرکشت دوب مطالد

 تربت ٌقیعش نایم هک ه دوس تا مدذغ ناوارتزا یدنج هک دیسر ربخ

 ار هقرف نآ لابع و لها اث دا هدم] هنراد طوت اجن هلانب

 ِِ ,رادییاژ 7 9 1 صالخا ناخ ةددناجوک

 عنام مد نفرطب یدخر زا 1 ناحالم را لما ؟لومد 0

 دنچدندوب هدمآ اجلاب هک فلاخ رالوارق زا هننر هدمسب انآ و دنیا

 فزب ٌهیعش زا نام مش درامچ دوخ و دندرو] 5 درک ردگنمد ار راوس

 هک دومن هراش) ژ فمآ دورف دوب یز,ریف رکسعم هک گریزج رد هدشدگ

 رازه و دنرا دب رهح یرتسپ 5 اهم " درو| ۱ گنگمویس ٌهیعشب ر اهینشک

 ناجالملایعو لها زا هدومن هناهت اچ | هک هاتسرف هدمسب رگید راوه

 فب ٌص نیاب هدش ]دج یفلاعم بزح زا هعامح ی 2 0 1 اب

۰ 

 عاجش ان هک تسویپ حوضوب انا ریرقن زا و هندافرف هدرک ربگنسد

 دمع* هداژ هاشداب هک دوب هداد رارف هئسب رسح یهدفا.م هلاد رب

 ناخ رب و هعفا دمی :ددنار ذگ بآ زا یرکشل و ۸د کود ای ار ناطل

 تی ول ار نسب روت زد ر درد ۶ گیعش زا روصخ» دل رودع رخ امنسا زا لود ناف ناخ ۵ 3 و

 بواخم و تای ار شفهیزع و تمه یاب رد لزلزن 1 فزب

 ناخ داد و ناخ ربلد هلمعلاپ دوش ار مسج هنشگ ساره را بی

 اپ دم[ بآ یوزر یاب هدیرج زور رخاوا دندوب ایرد فرط نآ هک
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 زا مظعم نیئون هچرگا و دنننر دوخ هاگ رشلپ بش سارکب زا دعب

 رسج زیذ گنگ مویس ًهبعش رب تساوخدم يبلط راک د شذوک يدر

 هدمس نوج دش روکدم هو انج نکیل دیامذ روبع نازا یدرزب هخس

 و 5 دش عخار دوب رذآ یزرریب وکسعم هک ؟رد رج یردمه ندمزروس رد

 زا سپ :یداعا !دابم هکذآ ٌهظحالمب دننشاد تسافا هنسد لاچروم

 ترصقم ارنآ هدمآ اجاب روکذم یریمزرم زا هرهاق رکاسع نتساخ رب
 لاج دندوب رگدم دک|رد 5 یمدرمب هنسپ لاحروم هدمس رد و دنوش

 درج یزرر / رییدت و مزح با رم تیاعر ددیاپ نرتزا و ضرعن

 ناخ ردلد و دوب تصزف نمک رد هداد تساف) رارف ؟ردزح نامه رد

 اب هک رگید ی یتمجر ناخ داهرف و دوخ ناهرمه اپ ناخ دواد و

 رمب هک مینغ جاوفا ربارب رد و دندوب هدش یبعم اپن کموکب هناخبوت

 رد, فلاح .ن .رارا درس رگید و یکم هجاوخ و جان ۵ دمی کد

 روبءریبدت رد هدم دورف دندوب هدسب ناجروم یدناپم لات ترطنآ

 ِ لد دوم لا شالت ر فا روصفم رکشل

 تدفیک زا یلهجم ریرع:مامرا قئاتح کاکماقم برد نونکا

 کدگ یابرد اپ اپ نآ طالنخا یی ویوصب ویتنام ملات

 ددرگبم نابز رت گده] لطاب نافلاخم لاچروم تقبقح و

 موس ٌهیعش لخاد ناکم نبرد ۵ | کر نانسهوک زا هلان نآ

 روکدم ٌعبعش زا عضوم يا تسد نیئاپ هورک مین و هد کنگ

 هتشدگ هدلام شیپ زا و تسا هفر هدلام فرطب هدش ادج

 همش و تسسا هژسودپ ک یابردب روپارج* و روپ ریش کلی دز



) ۰۵۳۷۲ 

 قعلم يطسو هبشب هژاپدناچ عضوم رد رگنربکا ربارب زین روکذم
 نآ رانکرب رثام نودرگ رکاسع «ک یئاج زا هبعش يا و تسا هتشگ

 تداعب شبآ و ست تیابن رد هورک کی ات تشاد لوزن

 دراد عافترا لامک بآ میط» زا ابرد فرطنآ سیمژ  تسا قیمع

 هک یئاج ات ؛هدش گنگ ٌهعبش لخاد یدناپم هان هک یاجزا عاچشاز

 هجاوخ و چان دیم هئسب لاجرومرمارم دوربم هدلامب هذشگ |دح نازا

 و دوب هدرک ندعت 2 تظواعمب رابدا دوذج زا یخرب اب ار یکشم

 هدیشک راوید ایرد رانکرب گنگ ٌهبعش زا یدناپم لاصفن) لعم زا

 دازن یلاع ردق دنلب ؟داز هاشداب اب دوخ و دوب هفخاس رکید یلاحروم

 ه ددحور شبپ ار هناخاوت روپدادربم ییکوج .تبابگ رد ناطلس دمعم

 1 دیس هک ينيمزرس نتنرگ وچ هلمجلاب تشاد تماق) اهن[

 :ویس هيعه 3 ةشذگب دندوب ریعم نآ تسراع+! یکشم هحاوخ

 ی هکاربژ دوبن رپذپ تروص یداعا لباثم تمس رد گنگ

 عغترم فرطنآ یمز ر رایسب شقمع و مک ابرد ضرع تنای شرازگ

 کنگ هبعش بآ یللاب رد هک تفرگ رارف سبرب ناخ مظعم یار هوب

 ریلد قافتاب هتشذگ ب] زا رسچب هدشن لخاد يدنابم هک یئاج

 ةشيدنا یاب و دزادرپ یدناهم لا زا روبعریب هنب ناخ داد و ناخ

 زوکذم ٌهلاث رانکرد راعش تمابش ناخود نآ هک دومن ررقم بئاص

 نیا میدقنب اهنآ هک یزرر رد ر دنزاس ناجروم لاگسدب یادعا ربارب

 دود ۸5 ياجح زا ار هداخبوئ ردیدت یسح لاک زا دننخادرپ یم رسا

 گاج او گنگ ٌهبعش یور یبزا گنفت و بونب ۱

 فبط نازا ات تخاس لوغشم دوخ فرطب ارنافلاخم و تمخادرپ

۹۸ 



 ( همه )

 رد هنمب لاچروم یدنابس لا راذکرب ینامأب ناخ دژاد و ناخریلد

 توطم دعر يابپو هنخارفا رب ابمدمد و دنننرگ رارق یداعا ربارب

 بش لاجروم مکعنما زا دعب و دنفخاس بوصعم نارب جیبذ ردزآ

 لاند و لادج رثاود نز برض و ناب و گنفت و پونب یینرط زا زور و

 زوبع ریبدترد ترصن دونج نادهاج# و تلود يايلوا ور دوب رو ةلعش

 روبظب روفوم يعاسم زوبهقم می لاصینسا و عمذ و یکم لار زا

 تابن یانب هزرشدگ با زا دشاپ عون رهب دننساوخ يم هددذاسر

 تمسب ناموساج ناخ مظعم یوج و دنهد تهیزه دابب ار 7

 رکشل دشنگ تیحالص 5 یرذگ صفت  یلرب يدناهم 25 ۳

 منشه تتسدب هبنش هس بش دوب ؟دومن یبعت دشاب هدشاد ربهر 13

 روبع لباق عضوم «هکر نوگ رذگ رد هک دندروآ ربخ نایینم روکذم هام

 رگید هارب و هورک راهچ هار کیب اجن"آ ات رث) رفظ رکسعص زا و تسه

 ِ لدق حبص مکنه ناشذ تدیقع ي ناخنآ ادپل دوبل تفاسم هرکود

 ة زا یعمج و ناخ داهرف اب ةناخبوت زا یخرب باثفآ ٌةعیلط

 و لاجروم ینسب هب هدیچ هلان راذکرب اپپوت هک داسرف تمه نآب

 ناخلادف و ناخراةفلاوذ و دنزام مععسم هزاخپوت تارداب ارناکمنآ ر

 هتشاذگ هاک مکشا و ودرا یراد ربخ و تظفاعم تیج# ار ناخ؛دول و

 زا رگید یعمج و ناخ صلخ اب دوخ زور ساپ مین و کب زا سپ

 فطذ ] [ و دومن روجع رسچ+ تدک موش گیعش زا ناوت نوار گز کاسع

 ناژرابم ابد و ناخ دبشر و ناخ ازربم و ناخ دّواد و ناخ ریلد

 يانثا رد و دندی درگ دصقم تعم ٌهفاور قاغتاب هدش هارمه هانپ رف۶

 دندوب هدفر رتشیپ هک یر ناخ داهرف هک دندروا ربخ نالوارف هار



 

). ۵۳۹۲۰ [ 

 عضوم رد هلان نآ دندرک بصن اپپوت هفخاس لاجروس هلان راذگرب

 و تسشاد راپسب قمع شنا و ضرع زگ هاجلپ بیرق روکذم

 تیاون رد راجش| ماسفا زا راذگ راوشد بعم يلگذج نآ نینرط رب
 يفشک ی نافلاخ* هک تمودپ روبظ) نوح و وب عفاو و کارت و تباشت

 عضوم نأآب لوصو زا.دعب ناخ مظعم دذ) هدرک قرغ بآ رد اجن] دنج

 ود ةلاجم ابنآ و دومن هراشا اپینشک ندرر]رب هب ار ناحالم ژا یعمج

 یعمجح تسخن و4 1 صالخا ناخنآ دندرناسر راذکب هدروآ رب شک

 سوت دنعب ینشک ول ن ۳ نارادلیپ زا یر هدابپ اب يگنفت ژا

 تاعفدب نلوارف قرمز اباررغ] دمعم ریپ 3 دعب و دینارذگ باز ا

 افشپ انا ناوسا و دانسرد هلان یور نآب :ددناشن روگذم یاپیدشک رب

 مامت دپج و دج و یگالاچ : ینسجب فرطنا رد قیرفنآ و هدنشذگ

 یلقربما اب مینغ دابپ و راوس زا يعمج هجرگا و دننسب لاچروم

 رذگ نآ ينادهافب ناطلس دمع رابتلاو ةداز هاشداب ةناذبوت ٌغوراد

 ناپح ویدخ لام ن دم لابتا تیام درد 3 نکبل ندشش]و مای

 شیپ عذم و عددب تراسج مدق نانسناپیک رکاسع تبالص و ثنوطم ۳

 دمع# ردپ تو یربرد دندوب نایامن رود زا بارم هننام هنشاذگن

 ةراپ لاچروم زا يرولد و تمارش فیلکنب نلوارف را يدنچ اب رغآ

 رظن نالودخم دش هناور دندوب رگدولج هورگ نآ هک ینمسب هثنر شیپ

 ببرث لدگو] رد رورپ تدالج نازراجم تا یراق گن لطاب

 برع) ) ومضم دنمترصن نارولد دندش رو] هامح اپن سک دص

 3 اد یرت رشدپ زا يرگهاوس ریل هص يرر ژا هدشگ دنب راک ار ( ةعدخ

 7 نادهاج*فرط نیزا و دندیشکبآ رانعپ ار ریهاقم و دندش نادرگ ور



 و سم

( ۵۴۰ ) 

 روصنم ةناخبوت زا یپوت ٌةلوگتلاح نبرد دنددنادرگ رب ار تخ هرید

 یداعا دنگنا ررف تایح گرابزا ارو) هدیمر راکبان ژرمز نازا یراوسب

 هدیسرس هنشگ تمشهد و بو بولغم لاح نیا دهاشم زا لاگدب

 سک کی لر بداعت نالوارف اب رغآ دمع* ربپ و داد دروس رارد هر زاو

 مظعم ی ازویات زا سک هطص گیس تیر و انا نبرد درک ردگنسد اراپن زا

 رگید ینشک هدز رد نوح ر دننفر فرظ نأب هدرک روبع بآ زا ناخ

 داد و ناخریلد و دوب هدم| تسدب هددوب :درک قرغ نافلاخ* هک

 ندینارذگ رد عورش هنسح تقبس نارگید رپ يبلطرا یور زا ناخ

 اهنآ ناچسا و ینشکب ناراوس بشی نآ مامت و دندرک دوخ مدرم

 روبع بش دا رین ناشن تمايش ناخ ود 118 و دننش دگدم انش

 زا يحاپ ات رگید زرر ر بشنآ ناخ مظعم دننسویپ دوخ رکشلب هدرک

 یزوریف دوذج نادینارذگ مامنها و دیکانب هدر رسٍب هلان رانگرب بش

 زا سک رازه راپچ زور ود نآ ضرع رد هچانچ تشاد مابق ماصتعا

 روکذم ملات رب هک ۳11 تم لب یتشک ردقنآ مویس زور و ددرشگ  بآ

 ناهار ده و ِ وک ر کد د و نأخ ازریم و ناخ دیشر و داش هنسپ رسج

 ةهثرسر يتکشم هحاوخ و جات دم لاجروم ربارپ یدنابم (یور نارد

 یرادربخ ر تظ.اع* ناخ مظعم دوب کیدزن میذغ و یلاخ دندوب

 لامج و ناخ هنایمو ناخرالاس دیس و یارس ناخ هللا دبع 8دپعب ارثآ

 دوب کذگ ٌةبعش رد نایمد هک فگرزب ها رکشلب دوخ هدرک تازلد

 یدنام« فرط نازآ دوب هرخال یدامج ةرغ هکرگیدزورو دودن تدراعم
 هویج
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 و تابث یاپ روصنم جاونا روبع توطس زا ار ناغلاخم هک دیسر ربخ

 و جات دیس و دننشگ رازف يداو يامدپ هلحرم هنر یاج زا رارث
 مویس و دنئنر عاجشان شرپ هدرک یلاخ ار لاچروم یکشم هجاوخ و

 هلان رانکرب هدرک جوک دندوب هک یا اخ دواد 19 دلد هام

 " دورف دز دوب هدرسد لاچروم نالودخ نیزا لدف «ک یااکمب اکیدزن

 نیز اب هک ملاع دیس هک عاجشان رکشا زا اف و دندم]

 دصناپ و رازی بیرف اب دوب رگنریگاهج رد وا فلخان یپم ییدلا

 نوچ و تموبپ راب هدمآ نلک و رخ زا بوت دضود و هدابپ و راوه

 ناخد زاد و ناخربلد لوزن لعم زا رتشدپ ةورگ کب يدنابم فرطن]

 ها و  دومن يينسب اب روبع ناژا ار روصذم رکشل هک دوب رگبد هلاث

 یدناهس زا و هه گنگموبم ٌهبعش زا يعمج اب ناخ مظعم روکذم

 رتشیپ هورک کی هنسب رسج نارب و تفر ةلان رانکب هدرک روبع یتشکب

 تعجارم و دومن هظحام طابثحا و مزح رظنب ار یجمزره ی هنفر

 و ناخ هدادم و ناخ رالاس ددس رگبد ژرر و دمآ دوخ ها لزنمب هدرک

 هدلامب هناخ#ود زا یخرب و رایسب دایب و راوس رازه اب ار قازلد لامج

 هحوت ربخ عامنساپ دندوب اجاره ۸5 نالوذخم زا یعمج و درک ربعن

 دش ررقم و دننفر فرط آب هدومن روجع یدناهس هل زا چوف نیا

 یذاعم سشیوخ نابهگوک رثاسر ناخ دنشرر لاخ زدم ناخ قواد هک

 ابن[ دوخ عاجشان هک یدنام ًةلان و گنگ یایرد نیبام زا يناک

 * دنامنءایت ششوک ر يعمسارمب هتسب لاچروم دوب هدیزگ تمان
 مس سس سم

 نت



:۲ 

 تل الدب ناطلم نوع دار واشداب ننشک ر)

 ویدخ ۳ یب لابقا

 9 ۳ _ت نر سس 3 هک ينادواج ك

 سواسو یاوغاب هک ناطاس دمع* رادقم دنلب رادمان ژدازهاشداب هکذ|

 سشروش راجع 9 3 .محود ٌکبعک و هلدف و يفيفح دشرم نابصع

 رد تاراما ۴ 7 و ی راثا ّ ت و درد لر د دوب هرحج نر

 راکزور هنشگ رب تک ه ددمز عاجغان لاح ٌیصان رد رابدا و یزژدر

 یوسزج وا تدادر هک دننسذاد ندقدب و دندومن هدهاشم نعلا يآرب

 یاپارس رب تربص) مش درادد یچنس تنواع تساخو و تمناخ

 شیوخ راوزسان رادرک عج رب امنهر لقع یررایب هدوشک هلو شب لاوح)

 هدز رپ رس اشیا زا رپدقت یاضنقمپ < یطاغ زا و دننشک هبنثم

 یهاشخءاش ترصح لابتا ۳ نیقلت و ماود شورس میلعنب لو

 تمدرعد نو و تند ییدذهم یدنسشوه و تاعم ار هاش هنشگرب

 ةناهب هب ییزا لبث زور دنج يشيدنا ب)وص یرر زا تبان| و عوجر

 زا دننشاد يراميب ةضراع تارا نارد هک دوخ مرح لها سدبد

 زا یحود اب مک |رناخ مالس) و دا لو ٍ) هدمآ هینانب هدش صخرم حلجشانم

 ابآشون ررکم هداد يهگآ دوخ هبعاد زا دوب رگنربکا رد هرهاق رکاهع
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 دورو رظنذم يچاکود رد دوعسم دونج اب هک دندوب هدانسرف و اب یناهن

 ار هدیدنسپ دارا )1 :دومن تصرف زاهند) ماکنه برد دشاب اشیا

 ر اوسراکش نایب هب زور رخاوا هرحا| یهامج مشش و دندروآ لعفب هوق زا

 نارکون زا سک :دزاب و هنسشن یندکرد دوخ و دندم] ابرد رانگب هدش

 یراوس پسا کی رو همدخ ر نایارس هجاوخ زا یخرب و یادش ور
 مالس) 11 یچکرد ردگب 5 دات رذگ ژا :دروآ رد رگید ینشک راهچ رد

 هجوم دوب دصرنم اجل [ ناشی هدعو یجوم) هرهات جاوفا اب ناخ

 هندوب یم «دئاث رد هک عاجثان مدرم زا يمعمج انثا برد دندش

 ننو دوس بقاعت هار هنشن اهیفشک رد و دنئداب یبگآ یفعم نیزا

 رظننم هک ناخ مالسا لاعمبا نراقم دندوب هدیمر کیدزن راپسب و

 هبذاسر ابرد رانکب ناهارمهاب ار دوخ :دش راد ربخ دوب ناشیا مود

 ة۵رک هدهاشم ماصتعا رفظ رکشل تیعمج نوچ ماجرف رابد| نافلاخ»

 مکان ورماخ تسا هدهسر اکیدزن رانعب :دارهاشداب ينشك هک دندید

 ترضح لارژ یب لابقا دیئاتب هدازهانداب و دنننر فرطنآب هنشگ رب,

 ینشککی نکیل دندیمر دوصقم لحاحب تمالس ییرق یهاشنهاش

 باب (کیدزن یرابن) رگ زا دندرب نارد ناشپیا همدخ زا یهورگ هک

 یدنچ و تشذگرس زا کام بآ ار مدرم یخیب و د۵ قرغ راذک
 ۵1۵ ذگ بش زا صاپود ر دننسر لجا با قرغ زا ای یوریذ هب

 عوتو زا دیمر ناخ مظعمد ناخ مالسا هنشون زا رثا تمج ربخ یا

 تلود يابلوا رو تنطاس یابحا ازفا ترسم ٌدعفاو فرکش یا

 یا ,یزاسرک بئارغ ر ينابر باطاا بئاجحب هنشگری,اب» و رررسم

 سشینم تسینادراج تدالخ يا رازور برق هراومه هک ینامسآ



 ( ۳ هشت

 دما یورب هزاث گنر ار تلود و یوج: هدفر بآ ار ترصد دندر درگ

 ٌهصاخ راکرس زا ناخ مظعم دژ دو هدمآ هدیرج هدازهاشداپ نوح و

 دومن ناماس دوب رردقم ةلاجع هچل| چاذعبام زا ناشیا یارب هفیرش

 رارق دوبن ترعل-* یاضتقم بآ یورنآرد ناشیا ندوب هک اجنازا و

 هام مهد و دنیآ نیرف رفظ رکشلب هنشذگ بآ زا هدمس رذگ رد هک داد

 رکسعمب هدومن روبع کنگ زا هاج و تمشح هحود ٌهبعش ن] زوکذم

 هریذپ یهاشداب یاهدنب رگید اب ناخ مظعم دندیدرگ هجوم روصنم

 هروآ دررف دوب هنشگ ابپم ناشیا يارب هک میخ ار رابتالاو نآ هدش

 یدناهم بآس یئاپ تممرد هکدندوب هدیناسر ربخ نایینم نوچ ءلمجلاب

 حالص هک تسیب ایاپ هدلام زا هورک -ِ ٌهلصافب تابگ «لگب کیدزن

 ۳ رلاس دیس اب هک گبب دارم دمع* درد تایا رفظ بکوم روبع

 مظعم ةراشاب دندوب هدلام رد رگید يهررگو قازاد لامح و ناخ هنایم

 ار دوخ هنفرگ هارمه ۵د اخرود زا 4 اب شیوخ یاتن زا یعمج ناخ

 , هناخ#وت تارداب ار بآر انک هنسب لاچروم اجنآو دنناسر بایاپ عضومب

 رتیک رسپ رثخا دنلب ينعهیرب عالطا زا دعب عاهشان دنشخب ماکعنس)

 يلت دیس و دوب وا نارادرم یریرت هدمع هک ملاع دیم اب ار شیوخ

 نیدلا جار» و تشاد صاصتخا رابنعا و برق دیزمب زین وا هک کبزوا

 و هدمع نارکون و نارادرع رثکا و یماما یضترم ربمو يرباج

 دودح نارد هک دانسرف تارگ هلگب و هدلام تمسب هناخبوت و :اپس

 دشاب روصنم رکشل روبع لباف و بایاپ اجره یدنابم» راذک رب

 ناج اب دوخ ر دنزادرپ تسراقم و تعنادم مسارمب هنسب لچژوم "



) . ۵۴۵ [( 

 هدلام فرطب هدشادج گنگ بآ زا يدناهم ٌهلاذ هک یاجرد هراون و
 راونس) دلجت یاپ ناخ ال کشل ربارپ روکذم ةلان هلصافب دررپم

 یارم ناخ هللا دبع تمای یهاکآ یفعم نیرب نوچ ناخ مظعم هدرک

 - راقفلاوف ناهارمه زا راوم دصناپاب ار گببادگ و ناخ/درو قح و

 یهورگ و ناخ ریلد و ناخ دّواد نانیبات زا راوم رازه بیرف و ناخ

 بیعت دوب هدلام دودح رد هک یرکشا کموکب ناژرابم زا رگید

 ریگوم زا هنازخ ندروآب هکاخ نیدلا ریص دیس تاثوا نبرد و دومن
 رازه هاجاب و کل هدراهچ هدیمر نیرف رفظ رگشاب دوب هدش یدعم

 راقفلا رذ هک دوب یتدم وچو دیناسر دوب هدروآ اجنازا هک هبپور

 ناغ ز دوب هدیشکدادنماب هضراعت| هدش یراط بعص ينتوک ار ناخ

 تناط و ددرن و یراوس یورین راز] و فعض هبلغ زا روکذم

 یرادناهج و تفالخ بانجزا ییریاذب تشادن هرهاق رکاسع تنافر

 یروئسد تداعس یریا کارداب هدومن روضح ةبعکب ندم| یاعدتما

 ناخ مظعم زا الاو هاگردب یتشگ هناور مزعب تفونیرد و هوب هذنای

 دودح رد فلاخ# جاوفا نوج َ دم رگدربکاپ هدش صخرس

 رکاسع تیعمج هک تهجلبزا و دندوب «درکعامنجا تیاهگهلگب و هدلام

 ٌهنظم دوبن اپناب زین هدمع رادرس و دوب مک فرط نارد رذآم یزوریف

 یدربنسد و دنیآ فرط یاب هنشذگ بآ زا نافلاخ# هک دشیم نیا

 ناب ردتراز نا رغلد ارثپ شضاخا يا , 9 ک 9 دنیامن

 آپ روپزم هام بت در تفد روکدذ ناخت و دومن نر ددعد تمم

 لابتا و گنطلس بانج زا لاذتمسالا مزا غبلرب نوج و دش «ناور بذاج

 *هگشنپتزاور ار ناطاس دمع* 8دازهاشداب هکدوب هسودپ افن یارغطپ

1۹ 
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1 29 ۲ 

 مژاول نامام ناعفالا بجاو مکح بجومب ناخ مظعم دیامن روضح

 هایهزا یجوفاب ارناخبثادن یهاشداب یاهدفب زا ؛درک اشیا نفر

 دوب ریعم ناشیا تسدخ و قباس *۶ ار ناخ ثدارا و هانپ رغظ

 دازن الاو نآ یرادربخ د تسارع! ناشیا ییمیدق نارکون زا یدنچ اب

 رثا رفظ رکشا زا رفشبپ زور دنچ هک ناخ راةفلاوذب و دومن ررقم

 دشاب هدیسر یاجرهب هک تشون دوب هنشگیلعم هاگرد هناور هدش ادج

 بسن یلاع نآ تسدخ رد زین وا و دنبزگ فقوت :دازهاش ندیسر ات

 متفه و تمدیب هدازهاش و درو اج! تظناعم و تسارح مزاول «دوپ

 ان ازا تاجر ورفو هندومن لوزن رادریبرد ؟درک روجء بآ زا روکذدم اس

 هدازهاش هک ژور نامه رد ناخ مظعم و دندیدرگ هاج نامسآ هاردناور

 گنگ موبس و مود گبعش نیدبام هک ةریزج ندمز رس زا هننذذگ بآ زا

 تد يشيدنا حالص و مزح یاضتتاب راد تعلصم نانو تسا

 هچار و تفر بآ يور نآب هدرک چوک تش)د تماف) اچن] هامعی

 زا یخرب و یچندنب ةدایپ دصناپ وراوس رازه اب ار هگنسناعبس

 افلام ادایم هک تشاذگ نیمزرس نآ تظفاع* یارب هناخبوت

 لزنم فرطنآ هنهذگ یدنایم ٌهلان زا رگید زور و دنزآ فرصنب ارنآ

 ءانئارد دوب هدلام ٌهناور هدرک چوک اج نازا هک روکذم هام خیلس ۳

 ازربم هک دیماجا عوضوب و دبسر تابگهلگب زا ناخ ربلد نشون هار

 وراوس رازه بیرف یجوناب عاجان هدمع نارادرس زا یکی مان کیب

 هرهاف جاوفاب راک هیراع4 دصقب هنگ یدنابم زا هک لیف دا

 يدربن واب ار ناخ ريلد تارگلنپس رد و دوب ؛دمآ فرط یاب
 دعب راعش تواقش ناغلاخ+ و تمس) ۵۵ یرر هناریلد یکنج و هنادرم

9 



( 0۴۷ ) 

 دناهدرپ- رارف فار ؛دروخ شحاف تمیزه رایسب شزبرآ و شوک زا
 هنشادرب هزین مخز رگید و گنفت مخز کی روکذم کیب ازریم هچناذچ

 دک را ؛داژ رهاوخ و هدرو] رب هکلهس نازا ناجمب راوس تفه اب

 هک ناروپقم یار زا يرگيد و دوب منم یيناخزات هگپ باطخ

 زیگنسد ریگرراد نارد تشاد یماندب يناخ زادنارهم باطخ)

 یهررگ ر دنا هنشگ راکزور هاشنپش راکش یمشد هذب ودع لابقا هرس

 یزورین نادهاجم ناشفارس غیث ٌةمعط ناشیک تزاسج نازا هوبنا

 بآ رد زینم و هنثن زبخلحر نازا زیرگ مانه یخرب هدش ناشن

 ننزآ دعب راعش تدالج ناخن] و دن) هنفر ورف مدع بآ قرغب یدناهم

 نرطاآر د و هتسب لاچروم یدناهس رانکرب هدیسر تماررگ هاگب هب عیقف

 زا ناخ مظعم تسا هنسشن ربارب رد یرکشل و هناخوتاب ملاع دیس

 ةرهخ ناهج ویدخ یالاو علاط یگنریذب هک ترصذ ٌهفیطل با عوذو

 مرابچ هنشگ ژودنا ترسم و نیرف تج! دوب هنشگ تاود ژورن)

 رسضپ رثخ) دنابوتس) تبابگ هلگب یهورگ هس هک دابآدومعم) تجر

 هاپ» و نارادرس زا رگید یعمج و کبزوا يلق دیس اب عاجشاذ وذپک "

 هلسب لاجروم اجآ و دیمر دوب هعیادم یایمم فرطنارد فلاخ*

 ٌةظحالم و ییابگ هلگب ندید يارپ هدش راوس رگید زور و دیزگ تمات)

 اپچوت هنخارنا رب اهمدمد روکذم ناخ دم[ ناخ ربلذ نکشاب لاچروم

 9۵الی م ناروبقم ریاز ابدآ زور و بش و دوب هنخاس بصن نار

 هک هدلام هار یکی تسا هار هم رگریگامج؛ یکشخ قیرط زا یوچ و

 مایف نآ ثظفاح هبرگید يهررگ و قازلد لامج ر ناخرااس دیم

 * مویّسو کوب هنفرگناخ ربلد ارف] هک تیاپگ هلگب هار يرگيد و دننشاد



( ۰۵۴۸ ) 

 تاپگ هاگب زا و يدنامس بآ نیئاپ تمسب هکينهارجهو روپ ربش هاز
 و تظفاعب یابرد ماکنه نپ ان و تسا عناو هورک تشه تفاسمی

 ددسردم هناغب هار نازا زین هلغ و هندوبن نبعم قیرطنآ ۳

 و بوت شش و یجوف اب ارناخ؛دول ماگنه نیرد ناخ مظعم نارباذپ

 عنس و هار تمارح و طبض هک دومن یدعت اجنآب هناطبوت تاودا رگید

 هلمجلاب دشاب ربخ اب هدحان اژا هدومن هدنانب هثوفآ و هلغ یدیسر

 ته مامت هدیزگ تساق) دادآ دومع* رد هامکی تدم اخ مظعم

 لاصبنس) و عفد و یهناهس زا روبعر دیدند شیوخ تمدن صالخا

 هراوش و هناخبوت را يظنسا و بآ یجنابمب هک صشیدن) داسف نافمشد

 ویش هع !انچ و دوب هذسب دز نایت راثآ راهظا هدرشف تابذ مدق

 هاب ریخ از شارآ و شپاس| تسیرازکذم دخ ندئآ و تمیدوبع

 هدنفرابغ هیلکلاب ات دومنیمششوکو یعس باب نبرد زورو بش هک

 ورف رب و موب نآ تحاس زا رورپ هنتفزبنس لطاب عاجشان بوشآ ر

 مسوم هب را هتنای ماجلا یدوزب ماجرف ترص میم یآ و دنیشن

 سس

 1 ندتآ تدارا یدئون یاریپ صالخا یار دوب هدیسرمپب تاپگلگب

 ذ هدکدو هنشادن زئاح گنرد و فتو ی ندزآ شیپ 11 تو رگ رارف شرب

 رذگ ژا روصخمرکشلاب دشاب ناوفعرپب !دومت ناهج ویدخ لارزبب لابفارپ

 بش وات ب میاپ یویامه سولج لاس مود زانو ادعش مراهچ هذخاسر دخ

 نزکهیوخ راخ صالخا و ناخ صاخ* اب بئاص تسمیزع داب 0
 .ر* نج

يباياپ رذگ مایا نیا لالخ رد نوح و نرکد هدژرآ کش
 ۱ دود رد 

1 
1 



۰۳ ) 

 نارد هکناشن تعمامش نارادرس زا رگبد یهورگ و ناخ رفظم دیس و

 نرصن قیرط قیفر هنساخرب ِر املاجروم زا دو هافس اب دددوب حاض

 هکروکذم رذگب گددزن زور لدا هنگ اور یعامدج | اطمینان و دندیدرگ

 ؟دار| یزا رئشیپ عاچشان ی وج دنده دوب تا کهلگب يردداپ هورک ود

 نٍرف رفظ رکاسع ٌةعفادم تمج هناخوت زا نیخرتاب ی هدش ها[

 دندوب هدانسیا فرطذارد تعفادم ٌءدامآ اب دوب : هدومن ییعت

 گنهث و پوئ ننخادناب تسد هلان راذکپ دوعسم دونج دزرو درچ+»

 فبلکت ار مدرم هدیدن تا تگنرد و فقوت ناخ مظعم دندوشک

 دنودپ ترصن نازرابم و دنمزوردف نادهاجم هدومن هلان زا نتشدگ

 ار نافلاخ*تیعمج تداعس ر قیفوتیرواپ ر تدالج و تمه یایمب

 د ناخربلد تسختلو دن | دگروجع تمیزع رب لد یگمه هدا .مد ه!یع دو

 رفظم دیس نازا سپ و دندز ببر اوس لبف ناخ اه و ناخ صالخ)

 سپ و تسارو پچزا هد-آ رد هلان آب تعاجشرع# ناکفينرگیدو ناخ

 نارومقم تفو برد دنتشگناور بآرد جوم هذنام جوف چوف شیپ و

 و دننخورنارب راکبپ شنا بآ رانک زا مامت ششوک و دجا ماجرن دب

 ربث و بوت هدیشپ هلاف نابهرد ار گنهآ ریزه تلوص گپ ناردابب

 رفظ های« زا یدنچ و دندیناسر رومظب تسوافم مزاول هدفرگ گفت و

 و ثندرب .ورف یمانکین ببجب رم هنشگ ریدقت کان فده هافپ

 ناکتپ و *وگ شیر ٌةمدص زا یر مخز بیسآ ار يهوب

 ظذح هک وخ تابش شیک تلاسب ناریلد زا یهور گو دندیدرگ رب

 9 تمه یرور دوب ناشر 13 ماد وربآ و يريگ هایس سوماد

 ابیوم رذگن ینرط ژا هلاد ناب هر ۵ دو بآقرغ ۶ رذگ فرط ود نوج و



 قهر ۱

 قرغ نبمزرب مدرس و دشاب بایاپ ناشذ هک دندوب هدرب درف نم رب

 گیر هدمآ مطالب بآ ر ثا رغظریشلروبع ببسب تفوخیرد دنتفین بآ

 زین اهبوحو دش بآ ق رغ باپاپ عضاوم ینحعبو تمدر ردب هن زا بم

 هدادپ و راوس زا ببس نیدب و دن دوخ یاجرب اناش هددطالغ

 و تخاس سا شیرغ ریدغت چاوما ٌمطل ر سک رازه بد رد

 دونج یقاب ز داد لجا بالیمب تایح تخر ناخ ريلد رسپ میفف

 لحاسب هنفذگ بآ زا داب یوچ سام و ترصن ییرق هرهاق

 یدداع) بآ زا شورخ رع) شویج ندم]رب درج و دندیسز دوصقم

 اخ مظعم و دننفر اپلاچرومب هدینادرگتسواقم صرع زا خر بم دب

 رکاسع یکم» و تسوبپ روصنم دونج: هدومن روبع بداعتم زین

 یعمج دندیدرگ نارر نافلاغم لاچروم بناج# قافتاب رثام یودرگ

 هف بوت راپظنساب دنچ ينعاس هدرشف تآرج مدق نانغ: هریث نازا

 باترسالا ةبقاع و دندیدرگ لادج و ششوک زورن| هماگنه لاجروم و

 تسدب اهنآ هناخبوت عومج* و دننماترپ تمه یرر :درواین تابث

 ملاع دیس و رتخا دنلب لاوح) یا لالخ رد و دمآ رد هانپ رفظ هاپد

 نیاب هورگ نیا بقاعنم زین ار اهنآ عاچشاذ هک کبزوا ياف دیس و

 توطس ژا و دندش نایامن رود زا هدیسر دوب هدرک بعثت فرط

 و دنزآ هلمح هانبثآ رب اول ترصن رادهاجم هکآ يب اشک ينيگ جاوا

 و دندرپرارف هار هدفات تمیزع نانع دیامن یور نیبامپف یثزب 7

 یلث دیس اب رتخا دنلب و دندرمش مفتغس هصرع یازا ناج ندروآر ب

 دونج رگید اپ ملاع دیس و تنانش هقنانب يگميمارم زا کیزوا

 نیا عوقو زا دعب تسوبپرازور هنشگ رب عاجشاذب رابد) ماکب فلاخم
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( ۵89۱ 4 

 ؛دزسز مهب دنناب رسج نسب لباذ هک یتشک ردقنآ یوچ فرگش مف

 تخ)درپ رسج یتسب مامئهاب هنسشن هلان رانکرب ناخ مظعم دوب

 هدینار ذگ بآ زا هک ار اوعسم دونج ٌهیقب دش ابپم رسح نوح و

 روبع ربخ زور مه طسارا ةبقاءلا میخو عاجشان درک لزنم اجنامه

 الاب نانچ الب لیس هک هید نوچ و دینش هلان زا روصنم رکاسع

 دس لصاح» یایشپدنا و لطاب ریبادت کاشاخ و سخب هک هدنرگ

 تراسخ نارازهاپ هدش یماکان و ساب دروم هرابکپ درک ناوت نآ ار

 تماود و تکلمم و هلاکنب ندوب زا لد نالدخ و تدکن و نامرح و

 لاح و هدز تبکن رکذااب دیمر رد بش نوچ و تفرگرب هلاسرید

 هک هتدانپ راپد) یرر هنشادرب ثمهادا لحر روپ دادربم یکوج زا هابت

 دور رگن دگناپج# هدومن نیگراوا «|ر چدسپ ۳ ]زا هکدروآ دوب وا هاگنپ

 عاچشان هک ه5داث بناج# رثا رفظ چاوفاب رگید ور ناخ مظعم هلمعلاپ

 یفناسه کدنا یط زا دعب و دش هناور یب هنفر اجلاب رتخا هریت

 رذگ زا هک روپ یدرت كيدزن میغ ةراون یمامت هک هیسر ربخ واپ

 نآب زین دوخ عاجشان و هدش عمج تسهررک تشه اجذ آ ات روکذم

 تعرس ماذج وب هدش ادچ رگشل زا يعمج اب |دپل دمآ دهاوخ هار

 زین دوعسم دونج یفاب و تفانش روپ یدرت بناج؛ لیجعت و

 سصالخا ناخنآ هدنام زور زا ساپلب و دیدرگ ناور تمس نآب بقاعقم

 یضعب عاچشان ةراون زا ینشک دص راپچ و دیسر روپ يرنب ناشن

 ندیمر راظنناب عضوم نارد هک وا ناجااخ راک و لاوماب نوع نازا

 مآرد نارق دباتلود یایلوا فرصذب دوب عمنج» تخ+ هدیهر ۳

 هعقاو اب ار رث) رفظ رکشل ناوید زیزع ریم و نسعا) رون ناخ مظعم و



( ۵8۲ ) 

 ۳۹ طیض یارب یچتودنب دادی دصشش و هاهد زا یعهج و یسیو

 اب و دش هقداث ةناور راغلیا مسرب رگبد ژور مدص «ذشذگ اج: لاوم

 بش هک عاجشان دیسر هدناذب راهنلا فصنب بیرق راوم دص رابب

 هناور روپدادربم یکوچ زا تدای شرازگ هاچ روکذم هام مچ

 ار دم و زاس دصف و رارغمزعب هدیسر اعنأی نآ حابص لوب هدش هذن

 بارغ ردمامتمامنعا و دیئانب و ۵م[ دورف ابرد راذکرب هناژ نوریب راپد

 لژذم لاوسا بئارغ و سئافن زا تشاد ن] ماکعفس) رب یاهدعا ه

 رک ر اینا رگید ٌةصالخ هدرک رپ تالآ عصرم و رهاوج و الط و يفرش

 هناور ار اهنآ هدومن راب رگید بارغ ود رب تشاد اجل ]رد هک تاجاا

 هنفر رتشپ هد زا هورک مین روا یا ماجنارس زا غارف دعب و تخا

 نبرد دیزگ یتوت اجف] دنچ یفعام و دمآ دررف یراز تخرد ر

 زا تسا هدی-ر کیدزن هرهاق چاونا هک دیناسر ربخ راب يلوارف اف

 و دش راوس اجنازا راو همیسارس هنشگ برطضم تشهد و بعر تی

 هنلب اب و دیناسر ایرد راذکب ار دوخ هدنام زور زا یرهگ شش و -

 دیس و ملاع دیس و گیب ناج و دوخ نارسپ ییدباعلا نیز و رنخ

 نایارس هجاوخ و ءمدخو هاددژ| یدودعم و گیبب ازربم و کیزر) یل

 تصن بیرق !ب هنسشن ینشک رد دندوب صک دصءم یگمه

 دوب نویامه نیولج لام مرد زا نابعش مچ هک زور نامه رد هم و
 شنرادرس و هدمع نارکون رگبد و دیدرگ هراو] رگنریگناپج پناج

 وا لاوحا ةرپچ رد حالف و یزرربب راثآ و حاص وریخ یامیم ه

 تقرافم هدیشک وسکیب ار دوخ یشیدنا حالص یاضتقاب دندیدیم
 رس

 دخاد هدوشک تراغب تم شرکشل نارس دوخ و ناناوعا و هندیز

۱ 
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 زی



 و

 شاهناخشون ةعنسا ئافن زا یخرب هچانچ دندومن تراسج رالاوما

 بم نارسخ ۳ ؟راشاپ 1 ۳۹ یارم 0 # ادنص هک |ر

 لخاد هک دوب هدروآ هدرکراب رغش هدزاود و لبف شذ رب هدرک باخلنا

 تساوذع* زین ر ابد 11 هک هصاخ بئانح ژا یدنعج اب دنک ینشک

 نبرد و دندرب چاراغب شابوا زا یعمج دربب هارمه ؛دروآ رد یفشکب

 يجرسو جره بیرغ و دومن خر ينلاح هفرط هدم] رب مد مدرم تو

 دربیم تراغ و بید دمآ یم تسدب هجره ار صکره دم] دیدپ

 ۹1 زوکذم هام مشش ناخ مظحم نوج و درمش یم تسیدغ ار نآ و

 هیسراجنأاب ووب هنفانش يگرادآ یداوب هةناژ زا عاجشاذ ۲ شیپ زور

 هک یلاوما و بنا یردآ درگ و طبضب دیدرگ علطم لاوحا نیرب ر

 دزدوب هدرب تراغبرکشا ناشابرا هچ[ هادرن-ا رد هنخادرپ دوب هدناس

 ر دش یعام رررپ ثاامج نابرر خاتنسگ و رگجاراث نامشچ هریخ نازا

 تسارح مامث طاینحاب دندوب هدنام اجل] هک ار ناوگدرپ و تاروع

 و نارظان و تشامگ هاگمرح فارطا رب کیک یارب یعمج هدرکب

 هک تخاس رقم هدومن هغیلب تادیکات ر یمیدن نایارید هجاوخ

 یرادربخر یرایشوه مزاول و دنیامن مای دوخ تسدخ:قباس رونمدب

 زا عاجشان رارف دعب هک ناخ داد ر دنناسر روپظب رتشیب زا رتشیب

 نیارخارا دوب هتش ذگ هنسب رسج یدنامم بآ رب زوپ دادریم يكوچ

 تاراما و لالجا وذ ةدیزگ رب نیا لابقا لئالد لئالج زا و دیمر زور

 ةولج ماگفه نبرد هکلأم نارخ عاجشان رابلا و یزرر هریت رب شور

 نآ هکنا دیدرگ نایهلاع تریصب و تربع ٌهیامرس یکزاغب هدومن روهظ

 لأم دب نآ لاوسا سنافن و هناخ رهاوج ر هنازخ عومج"هک بارغود

۱ ۰ 



( ۵5۲ ) 

 ۳ ظتش یارب یچخودنب ةدایپ هصشش و هاهد زا یعمج و یهیوذ

 اب و دش هکناث ناور راغلیا مسرب رگید زور ع»* «شاذگ جن[ لاوما

 بش هک عاجشان دیسر هدناذب رابنلا فصنب بیرق راوس دص راپچ

 ٌکناور روپدا دربم یکوج زا تدای شرازگ هان زوکدم هام مچلپ

 هار بو زاس دصق و رارفمزعپ هدیسر اجن اب نآ حاجص دوب «دش هقناژ

 بارغ ودمامتمامقعا و دیئانب و ۵ دورف ایرد رانکرپ هات نوریب راپدا

 لذم لاوسا بئارغ و صسئافن زا .تشاد یآ ماکعفس) رب یاملعا هک

 راک و ایشا رگپد ٌةصالخ هدرک رپ تالآ عصرم و رهاوح و الط و ينرشا

 هاور ار اینآ هدومن راب رگید بارغ ود رب تشاد اجل ]رد هک تاجااخ

 هننر رتهپ هد.اث زا هورک مدد روما یریا ماجنارس زا غارف دعد و تخاس

 نبرد دبزگ ینوت اجل] دنچ یفعام و دم دررف یراز تخرد رد

 زا تصا هدر کیدزن هرهاق جاوفا 5 دیناسر ربخ واب یلوارف افنا

 و دش راوس اجنازا راو همیسارس هنشگ برطضم تشهد و بعر تیاغ

 هذلب اب و دیناسر ایرد راذکب ار دوخ هدنام زور زا یرهگ شش و چپ

 دیس و ملاع دیس و گیب ناج و دوخ نارمپ ییدباعلا نیز و رنخا

 نایارس هجاوخ و «مدخو هاودزا یدردعم و کیب ازربم و کیزوا یلث

 تصشن بیرذ ؛ب هدسشن ینشک رد دندوب صک دصءهم یگمه هک

 دوب نویامه شولج لام مود زا نابعش مجأپ هک زور نامه رد هس وک
 شنرادرس ر هدمع نارکون رگید و دیدرگ هراو] رگنریگناهج پناجب

 وا لاوحا ةرپچ رد حالف ر یزوریب راثآ و حالص و ریخ یامیس هک

 تقرافم هدیشک وسکیب ار هوخ یشیدنا حااص یاضتقاب دندیدیمن
 _سسه 4

 ذخاب هدوشک تراذب تم شرکشل  ناره دوخ و ناناوعا و دندیزگ
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 شهنانشون ًةعنما ضئافن زا یخ رب هچب "اٌنج دندومن تزاسح وا لاوسآ

 بآم نارسخ نآ ةراشاب رادلبوعت یارس هجاوخ مان لدنص هک ار

 لخاد هک دوب هدروآ هدرکراب رثش هدزاود و لیف شش رب هدرک باغنا

 تماوخ»* زین ار اهنآ هک هصاخ بئانج زا یدنعج اب دنک یئشک

 نیرد و دندرب جاراذب شابوا زا یعمج دربب هارمه »دروآ رد ینشعب

 يجرمو جره بیرغ و دومن خر يدلاح هفرط هدم]ر ب ما مقر تو

 درجیم تراغ و بیپ دمآ یم تسدب هچره ار صکره دمآ دیدپ

 هک روکذم هام مشش یاخ مظعم نوچ و درمش یم تمینغ ار نآو

 دیمراچنآب یوب هنفانش يگرادآ یداوب هةنا زا عاجشاذ ی شیپ زرر

 هک یلاوسا و ایشا یردآ درگ و طبضب دیدرگ علطم لاوحا نیرب ر

 دذوب هدر تراغبرکشا ناشابرا هچن[ هادرن-ا رد هنتخادرپ دوب هدنام

 ز دش عام رررپ تاابج نایرز خانسگ و رگجاراث نامشچ هریخ نازا

 تسارح مامت طاینحاب دندوب هدنام اجل] هک ار نایگدرپ و تاروع

 و نارظان و تشامگ هاگمرح فارطا رب کبک یارب یعمج هدرکپ

 هک تخاس ررشم هدومن هغیلب ثادیکاث ار یمیدق نایارس هجاوخ

 یرادربخر یرایشوه مزاول و دنیامن مایف دوخ تسمدخ:قباس رونمدب

 زا عاجشان رارف دعب هک ناخ دّراد و دنناسر روپظب رثشیب زا رتشیب

 دا رخارا دوب هنش ذگ هنسب رسح ی دنامم بآ رب ۳ دا دردم يکوچ

 تاراما و لالجا وذ ؟دیزگ رب نیا لابقا لئالد لئاج زا و دیمر زور

 ةولح ماده نبرد هکلأم نار.خ عاجان رابدا و یزرر هربت رب یشور

 نآ کا دبدرگ نایهلاع نریصب و نربع ٌةبامرس یکزانب هدومن روهظ

 لأم دب نآ لاوما سئافن و هذاخ رهاوج و هنازخ عومجمک بارغ ود

۷ 



( ۵۵۴ ) 

 یدذاج*نوچ روپ یدرت زا ناخ مظعمندم [ رب زا صپ دوب ابن[ رد
 فرط سیزآ هدش رادربخ يهاشداب یاهدنب دیمر روکذم عضوم

 تا الط و ينرثا عومج# و دندینامر رانعب "دروآ تسدب ار ردره

 تلرد یایاوا فرصت و طبض ٌهطیعا دوب ابن رد هکیسئافن ورهاوج و

 هک ینهارجم و و ریش زا و هیذرگ مدافع ةهدمض هدنم| رد هرهاف

 مدذغ ةراو روجع ماه هک دیر ربخ دوب اجنارد یعمج اب ناخ# دول

 ردارب و درمآ ناشن یزورید نازرابم تمسبدب وب وا عابتا و نابوبذم و

 مه و و 0 ۰ ۰ ۱ ۳ ۰

 یسکب ثول هدف را 11 عاجشان لاوما ر ذْکا نا چ# و -ِِ

 ی یناشخم تراسح زا اخ مظعم , مامدها و نو و ۳۳ و یگس

 رطدض طیب هفوای دا یردس) 5 "دو اذاشک نآآ فخ اب لواطت تمس د هک

 جار منت ام عاچشان ٌز دو نارکود زا يیعمج زوکدس دام منشه و دمآ

 یا و یمام) ۱ یضذرم رذم و یزومعسم رایدذفسا و : ددلا

 لا اب هنفاث رب وزا دیما یرور هک رگید یهورگ و میاد ناخ لضاف رسپ

 نزژدش یفالم ناخ مظعمب 9۵ دذ دوبل 5لنأم لاوما و هعنرما و لابء و

 و شیاشخ ویش ر مرک و لضف ٌةمیشرب رظن نانیئون ودیز نآ و

 دیوخب و داد ناما لام و نادع+ یگمه هدرک هناورسخ نابحا و

 ددنخاد لامنعم و لدشوخ یپلا یاس مرا« اضراشب و یهاشداب محارم



( 8۵۵ ) 

 لاوحا قئافح ز درک زیوجت قیرف نآ لاخ روخ رد بسانم بسصانم
 زا ژدر هذزاود ناخ هلمجلاب تشاد هضرع یلعم هاردب ار اهنآ

 یروادرگو گنگ یور ودره تامهم قسن ر مظنب هدومن ففوت هقناد

 مزعب نابعش مهدزيه هدیزرو مابق ماجرف هدیهوگن ,حاچشان لاوما

 مالسا و دمآ روپ يدرنب هدرک چوک رثخا هریت تبقاع دب نآ بقاعت

 زپانپ نوح دوب رگ دکا رد رأس ریفظا رو ک ایم زا یجوف اب هک ناخ

 هکشیپ زا هکنآیب ثشاد نی تدارا نیئون نآ اب هک یرطاخ راقن

 زا يعمج اب دوش رداص وا مانب بملط نامرف یرادناپج و تفالخ

 . دیب هدش هانپ قئالخ هاگرد مزاغ هدما زب رگن ربکا زا دوخ ناهارمه

 تصخر بآ یفرطنآب :دومن ررقمرگنربکا یرادجوفب ار ناخ صاخ*

 یارس یاخ هللا دبع و یگشیوخ ناخ صاخاو ناخگنج می و درک

 لاهج و ناخ یلقیلع و ناخ هنادم و يجولام و ناخادربز و

 نیخت روکذم راخ اب رگید واومب رازه اب ار یرورف هگن- رسا و قازلد
 نیدلاریضت دیس و ناخ دیشز و ناخ دوادو ناخ ریاد اب ووخ ز دوهن

 و ناخاوارف و !یاخارش] و نیا اهرم یاری داف و یا

 لابفا شیج نازرابم زا رگید يهررگ و یراعنا یرابلا دبع

 رگید ژور و دیزگ لزنم روپ ارج* رد هدومن جوک روپ يدرت زا مهدزون
 ات دیدوگ رگن ریگناهج نارر ییکشخ هارب تعرامم مانج رب اجنازا
 ذوش رابدا روشک ژراوآ هتنابن رارقفسا و تابث لاچم اهن[ عاهشاف

 هیا ریپ وا هننن کاشاخ و سخ زا تکلحم نآ تحاس هولالاب و

 نارازهاب لاح ناشیرپ و هدز تبکن لابفا د تلودراراز-ان نآ هلمجااب

 لامپ رواد لدع هاگدشرپ زا لاعقا یوس نایاکمد ۹1 یساکان و نار



 و

 نٍرد و هیمر رگذریگناپچ! نابعش مهدزاب دوب هدش نآ بجونسم

 درب يبنآ طراشاب دوب اعلارد و فلخا نیم نیدلا یسیز هک تدم

 لئاسر و لسر لاسرا هار گنخر ٌجار اب تگنهرف و لقع رهوح

 روذس عذد تبج» ر دوب :دانسرف وا دزن ناغمرا اب ناس5 ررکم هدوشک

 هچلانچینیب شیپ و یدنم تخب زا هک رگن ریگنامج رادنیمژ ناخ

 نانسادمه و قفثم دوخ اب ار دودع] نارادنیمز هنناپ شرازگ

 دوب هدیعلپ عاچشان یریذپ نامرف و تعاط) زا رم هنخام

 یعمح هجار تو نارد و هدیبلط تموک نیزا لبث یدنجح

 ددمب رادسب بارغ و هدلج ابوخ مئابب تربم وید نایگنخر ژا ردثک

 موقن[ هادما و تنواعمب داسف گهحود ٌهبشذآ هچلانج هدانسرف

 تیافک زا صپ و داد تصکش ار وا هذثر ناخ رونم رمرب داهن دب

 هورگ نآ *داد اپنآب دلج لیبس رب سنج و دقن زا یغلبم ممنآ

 زرقم بس اب مادپ و ةمانب و دومن تدواعم تصخر [ دوژو) نالدخ

 ۱ رب رک ؟ و دوش قم گنخر فر شرورپ هذند ردپ هاگره هک درک

 هراد, ؟۵ دشک راید نآب رابدا تخر رارف یرهیایب هک دهاوخ ؟دمآ

 هابا رفک 35 8 دش یگرارآ هار لیلد ار وا هک دنحرف دحرسب یعمج

 دوب هدرک دیکا تصسا گنخر دحرس هک ماکناج مکاح+ هحار و دنناسر

 هزن ار یهورگ فوت یب دنک یئاهیا باب ریرد عاجشان :اگره هک

 فارطاب میظع یبارخ ندم | نبرد مدل رهوگ دب نایگنخ رو دننسرد را

 تداع ر ناذید یب نآ میش هچلانچ هدیناسر رگنریگنامج یحاون ر

 ناناهلسم رذکا هک اجن] یایامر زا ریثک ی قلخ تسنانیزگ تلالض نآ,

 عاچشان رکز ورب زدن نآلابوو دندرب دوخ اب ۵ وآ رد اراج) درز دزدوو



۱ ۵۵۷ ) 

 هیدرگ وا رابدا و یزخ تابجوم ٌةمیمض هتشگ دئاع تبقاعلا مدخ و

 نوح دیمر رگنریگنا,جا هدومن رارف هکناد زا ماجرف دب هک مایا برد و

 اب اشکناپح رکاسع توطس و تل اوص ژا هکدوب نر ةدکم یفعم ن دا

 بذاع) رارف زح رک ؟راح و دیژرو دناوت ی مد تسافدما و تابث زین

 تساوخرد هداتسرف اچ ۱ 1 ٌهحار دزن اش ناب ناشک- درد یمن گنخر

 یهارمه و یربهر ار وا 6 دنسرغب دود مادرم ژا یعمج ۹1 دوم

 زا یتروم و ربع تلرد زا ةنومن هک تب رفک تیاو ِ ّ درک

 رصب ربخ راظثناب هامکی برف و هننامرب تسا ریصملا ن صّلب ي و
 نی رد ۱

 فرش ۳ هحجالح ترضد جاوفاب ناخ مظعم ۹1 اینا زا و درب

 دوخ ی تدواعم و ربخ نددمرپ دوم هنگ ساره و بعز

 نویامه سولج زا تلاذ هنس زاغ] هک ناضصر رهش مشش هبنشکی و دشن

 ورشخا دنلپ و نیدلا نیز اب هداهن رابد) ٌهنیفس رب تبکن تخر دوب

 تداف ابا ات هک اهدمع زا یداج ر شوخ نارسپ نیدباعلا یر

 ازربم و کیزوا یلق دیس و ملاع ددس و گیب ناج لذم هندوب هدرک

 زا نایارس هجا خ و هرم دخ زا یدودعم و نادقاچس زا 3 ر کیب

 یاح و رهش یدورک راپچ ک هداهد عضوم رد و دماریب رگنریگذاپج

 نایهاید زا ٌهقرف و ناحالم زا یعمج اجاارد و دومن لزفم تسا هنابت

 لس نارسخت] تفافر تروصرد دوخ لاکن و نالذخ و لاح تماخو هک

 دزد رسپشمب هنشگرب دن دیددم یسادش نرعاصم و ینبب شیپ ؟ در دب

 رد اجاازا رگید زرر و یزام اعلامه ینشکدنج حالم نادقف زا و

 ۳ ربگنامح یالاب هورک هدزاود و ۷ له ک یاپدابت زا یک ۸5 روپ یرس رد



( ۰۰۸ ) 
 یاهدرگ ضببرت زا ه گی ناج اجاارد و دون رابدا لوزف تسا رگن

 ٌلمع زا يهررگ و سانغشور نارکون زا یدنج اب دوب وا ییمیدق ودمع

 اولا اه درجع زا رنشیپ امذ) دوجوب تضوخیرد ک ناحالم و هراوف

 یادرف هدندومبپ تفراقم هار هدرک تفافر کرث تشاد جاینحا

 نبزا لبق وا فلخاذ ییپم نیدلا نیز نوچ و دش هنارر اجنازا یآ

 لبن زور رابچ هس رگید سکود و گنخر ٌکْجار دزن يصخش هام هسپ

 مکاح شیپ کموک بلط یارب رگنرپگامچب عاچشان یدبسر زا

 ۳ ينناسم کدنا یط ژا دعب زرر نبرد دوب «دادسرف ماکناچ

 نوع یگدرف و یگنخر ٌهیلج لزام کب ر هاج# اب سک هس

 ناماس هجار قراشاب ماناچ مکاح هک راکبپ و برح تاودا و راک نادرمپ

 هزدش یفام تک هدشگرب ی دوب هدانسرف کوک مسرب ه درک

 رامظا تگدخر ةرفک یاسر و دندوناسر ماکناچ مکاح و هجار نشون و

 و تمها هدانت-رف اکموک ر دادم یارب" ارام هجار هچرگا هک دندومن

 مدظع ةراون بناعنم و دنیشذب ماکناح رد هدم] زین دوخ هک »۵د رارف

 بدارص نیا نکب  # ی ددعت زین ایت دا ید بل دیامن ءهج و دنسرفب

 هدرشف تابث مد رگریگناپح رد امش هک دوب ررغم یشروض رد

 ۳۹۹ مدنسن رومام دیدم] رب هدر 1 بار طضا نوح ی تار

 زا تعمیزع نیاب ام هک تفگ اپن 3 عاجشان میرب تگدخ رب ار ارامش

 تشسدهاشداپ کام دحرس هک ولپب عضوم رد ۵5 ما دما ربوگدرشگناپج

 تاجناهت رگید اب ارنآ ٌةعلذ و میئامف تمافا و نکمث «دنگنا ,تابث لحر

 لعفب دوف زا درک دیاب هچره امش تناعا و قافتاب میهد ماکتلم]

 هدشگ یضار تقناوم و بشفارمب ندذ1 تاالف هورگ نآ نیربانب مبردا



 ( هه ر
 نآ حابص و دندومن لزنم هید یهکل هنگرپ رد زور نآ و دندش هارمق

 هدش هنارر عضوم نازا گنخر ةراوناب کن»] لعاب تاردیب عاهیشا
 تناسم هورک راپچ کشخ هارب یآ ٌهماف ات هک ینکم رد هولبب هنگرپ رد

 هک شکابا کیب نیسح شیوخ یلف ماما اجنارد و هومن لوزن دوب

 هدسآ روکذم گیب ربسح راشاب تشاد مایق هولهب ةعلف تسارعب

 تلامنسا و هدلست ار را را هبت رادخنآ و دش یفام مایا هربت آب

 نسبسح درو[ وا شیپ هدخاس لامئسم ار گبب ریسح هک دانسرف هدومن

 زاب نابز زا ضیوخ راک دوس ریبدت و شنناد ةيامرس تلف زا گیب
 علف زا راوس دصعب اب رورپ هننفنآ پیرف نوسفاب رگید زور هسنادن

 ماما اب ار وا تلرد روشک ةراوآ رک تنفر را سیدب هدمآرب :واپب

 مدرمب هک درک رما و دومن هعلف نداد فیلکت هنشاو هاگن روکذ۰ ی يا

 ک لاوما ی مامناب ار ةعلق هک دسیونب دوب هذسادگ هعلق رد < دوخ

 اب ]ر تاب ۳9 رگید زور و دنیامن وا ناسک ٌهلاوح تشاد اچذ|

 هک داتسرف گیب ییسح ًهتشون اب :دیناشن ينشک رد رد سک هدزارد

 ود رد گیب ازریم هرآ بفرصنب وا یایشا و لاوماب ار «ءلق هنثر

 ار گیب نیسح هدشون و تشاد زاب رانکب ار ینشک هعلف یهورک

 ماغیپ اپنآب و هاتمرف دزدوب هعلق رد هک وا يامننامگ دزن + هداد ی

 هعلقب هدعآرب ینشک زا ناهارمه اب هک دننسرفب دنچ يبوكرم هک دومن

 لوبق رهاظب یسانش راکو یهیدنا باومزا دیسر اهناب «اثون نوچ دور

 مجنسرفیم يراوس يارب ناپسا هک دندادسرف باوج »دومن هعلق نداد

 هییدنه و گی نیسح ی ان رفظم دنچ ینعام زا سپ و



 ( هب» ر
 زم رب هدزبآب ارثادف و دننسویپ یگنچب «دیسر ابرد رانکب لیف وذ و

 ریگذسد سک هدزاود هلمح زا سک د اب ر گدب ازربم و نژدمآ اهیژشک

 ندر 0 زا»دعب ۲ شپدنا هادژ و دزددش 2 ۸ دم

 درآ ف رصنب ار هولببب ٌهعلق هدومن گیب نیسح یاهنشامگمیم تیافک

 دومن فیلکت رسا ییرد ششوک و یعسب ار ناشیک تلالش نآ و

 رسا ۳۹1 دددرد نایگذخر نوح فرش قلم قیام ٌهفرغب 8۵3در ماکناج

 فدلکدو لطاب یار لوبت زا تسا ندرذ) ج طصا ژا » نرشراک و حالص زا و)

 باد] هک دنداد باوج مبرص ترذعم نابزپ هدز زاب رم را لئاط ا
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 گنفت و پوثب میذک تگذج »دمآرب ينشک زا هک تسین ام نٍدئآ و

 شکابا گیب نیسح و تخررفا میناوت یم رازرک شنآ بآ یدررب
 دوب هولپب هعلق فرگ سوه ٌةیامرس عاچان ددق رد وا ندوب هک ار

 و هفلابمب ار لط و میراد هلماعم را اب هک دننفگ هدیدلط وزا

 لاهما و للعث وا نداد رد عاچثان هک هندید نوچ هدیناسر ماربا

 یشوخاذب 22 کرج شیپ زا رهاظ تاعارس و ارادم ٌةدرپ دژرو يم

 ه دروار د و) دبف زا ي و مام| اب ار گدب نیسح و دن دما رد ي خان و

 فرصب هولب,ب رکا هنئفگ را اب «مدقمنیزا دعبو دندرب دوخ شیپ

 گنخرب ار امش نارسپ زا یکی هنخاس یگهنم اس | رام .دمآ یم

 لاعلا ميدرر] یم لمعب تخاسیم رقم هجار هچآ و میدوب ی

 برد حالص دماید تسدب هولمب و تسشذ هن تسرد ریبدت شقد نوج



۱ ۰ ( ۰6 ۰)) 

 نبی لوبق عاچشای دیوش گنخر ةناور گنرد و فقوت یب هک تسا

 دشک هیحان نأب یماکان تخر هک داد رارف مرج مزعب هدومن یفعم

 لو هک دنخسناد و دننفاپ 0 ] لطاب تمیزع نیزا شمدرم ۳

 یشنادیب زا هدناوخ ورب لالض وسما رادنپ وید و دز *ار شرابدا

 ينيد نالدخ و ینعم ر تروم نارسخ زج هک درادس یص یدار "ار

 هدش قرفنم ناحالمو همدخ و ناهاهس رثکا و درادن یدوس یبقع و

 هذاور اجازا هک رگید زور مع هلاذج تدفر ردب ینرط زا کیره

 اب کیزرا یلق دیس و ههراب تاداس زا سک هد اب ملاع ددس دشیسم

 هننشگ یمن سک لبچای هه هکرگپد یدودعمو ناوغم زا نذ :دزاود

 یهارمه و تغنارم ی هلمجلاپ هندوب هدناس هلاد تذافر رارف

 یگنتخر نففرپ دازن دب ناخپد یب نآ یهاوخ اوه و دادما و داضنعا و

 لقع هکنآ اب و درک هلانب ندوب زا دیما ّةفالع عطف هنشگ هاهنلد

 » مظن * تفگدم نابزرازبب ناد هدرخ درخ ر ییب تعاعم

 نیللاهلا لیبس مهیدپیس * موق لیلد بارغلا یلکاذا

 روشکزا ناهارمگ نآ یاوغاب رگید زرر يدرخ#) و تهافمس لامک زا

 لحارم عطف زا دعب و دیدرگ هرارآ هرابکی تیناع نانسرهش و تلود

 ۱ لدذرا هک گدخر هربزج» 1 ی ی ط و رابدا

 نایذپ مده و قادبم و دهع ضد و یمانشان قح رد یبلط هدایز و
۰ 

۴ ۰ 

 دابب ر هلاس و دفح تمشح و تملود و ال عنسو اتکلمم ربکا

۷۱ 



۳۱9 ۱ 

 تعابشلام یوم و لاح تماخ ز دیدرگنالذخ هبث ةراوا »داد اذف

 آب لوصو زا دعب تبتاع دب نآ راک ماچنا رس و دش ناذگمه تربء

 دابننود و دازن دب موق نآ هورگرم اب تاقلم و داینب تلالف تیاو

 ردد تیناسنا ووشک و تیمد) نانسرپش زا هلحرم رازه یارازیب
 نیزادعب دنا روج** یمدرص و اتررم راعش ر شنادو نید ٌهباح زا و

 مراهچو لهچلاهزاغا یرمق ةدنخرف نزو یشج

 ینارمک بابسا نامز ره ار هنامز هک ماجن) تداعس ماگنه نبرد

 ییرمق کرابم نزو نشج هتسجخ دوب شیازفا رد ینامداش هاوم و.
 یازفا طاشن نانس ناهج رادناهج هاشغمش نارمک سشخ/ مک ویدخ

 ناینامج لاح یاردپ وبچ يلدشوخ و تج# غورفب هنشگ ناررد
 نایملاعب طاسبثا و یمرخ هیون و برطو شیع یالص یگزانبو دیدرگ

 , مهدفه هبنش رد کرابم ور و دیدخب تنیز ار ینیگ هاک مزب هداد

 یاضقنا زا سپ دادرما مهدراپچ قباطملان خرف لاسیریا ةدعتیذ

 لقع+ رد دوب ژورفا تنمیم زارط تداعس ینعاس هک زور ساب

 شیارآ و بیز هداوسخ یشج نیا یارپ هک زا لسغ لزخم ضدد

 رصذع رهوگ ندیچف » ژا هنگ برم ترشع مچ دوب هنفاپ

 نامسأب زان رس نازیم یرررم و تمظع گنروا یازنا هباپ نویامه

 بایسک ار یناهج هدمآ لعفب دوعسم نز و دوپعم بناب و تخارفا

 نیرق تمارک رمع زا یرمق موی- و لبچ لاس و تمخاس دیما
 نبرد درب زاغا مراپج و لبج لاس 5 ثدس) ماجاب ندمز و نامژ ویدخ



) 91۳9 [( 

 شزاون و سششخ+مسر هنفات نالح و هاح هاگشدپ نایرغم و لابتا طاسب

 ضیف زا بصانم و بارم لغت و دش ماع ماعناو تسرکم ةویش و

 رهوگب ینابج لام دداش هددئارگ امن و وشذب یهاشداب تبیرت راهب

 هلمج ناژا تفای لوصح ًةياريپ یبپلا ٌةفبلخ ناسحا فک ییناشدا

 ةدارهاشداب تدالخ جرب رثخا هدنلات تمظع چرد رهوگ ه دنشخر

 تسمدحرم و دور کا 2 ماعناپ مظعم لمع ت هنسجخ ردق و

 راهج و رادبآ لعل هعطق ود رد لمششم هک یدنبوزاب و عصرم ٌهعبح

 زید درمژ یاهناد هک دیر ورم دقع کب و ثوپ اه؛نارگ دیراورم هاو

 یراکک ٌهقیدح لاهن هزات و دژزفاد یدنلپ رس تش)د ماظننا نارد

 دنویپ تداعس دازن یلاع ؟دازهاشداب یراینخ یشلک لخ باداش

 موظنم نارد درمز یاهناد ۳۹۹ دبرازرم هفدکد تیاذعر مظعا همعک

 یئادر ناصرف و تنطلمس ندعلا رد و دندخودد) صاصنخا ء لو

 نم رهگ اار ددهحرا ةداز هاشداب یناشءناهج و تیبا رپظلا و

 مظعم و دندیدرگ تفطاع لومشم لیف ریجتز کی تمحرمب ربکا

 لاصیفما 7 عفد رد ۳۹1 هلبمح يعاسم یو داج: هلاکنب رادهدس ناخ

 یناناخداخ يالو باطخ دوب هدمآ روهظب رزا لأم نارسخ عاجشان

 ةيحا ود وا ناغیپات زا راوس رازه ود هنفاد یمان دداپ یرالاس هددس ۳

 یرازه توغه هداضا و لا زا شربصم هک دش ررقم هدح| قعب

 دشاب هیسا هس هدسا ود راوم رازهجب هامج نازا راوس رازه تفه

 تاهایم زع عصرس زاس اب ریشمش و صاخ تعاخ لاسرا اتمحرمد و
 ضح < ۰

 رچما یارب هصاخ ریشمش اب صاخ تعلخ تمیانع یور زا و تفای



۲ ۶9۴ 

 و هگنسجار انار تپجب هصاخ تعلخ و کد راد هبوص ارمال

 ردابب و دابآر بکا راد هبوص نأخ ریزو و لباک راد هبرص ناخ تباپم و

 ةبوص هک ناخ میهارپا و تشگ لسرم دابآ هل ٌهبوص ماهس مظاب ناخ

 دوب هنشگ یعم ناخ دامنعا ریبغت زا ربظن تفج ریمشک یهراد

 یهابم الط زاس اب سا و دیراررم ٌهفالع اب عصرس رهذخ تیانعب

 هدش لوزعم بصنم زا قیاس هک ناخ تلاصا و دش صخرم هنشگ

 یرازه جلب بصنمب هنشک هدا ورسخ تفطاع د روم ماده نیرد دوب

 مساف رییغت زا هایآ دارم یجرادجوغب و تفاپ یدنلپرس راوس رازه ةهس

 شکرت و لیف هداس و هصاخ تعلخ یاطعب هدش بوصنم ناخ

 ارم ٌهلکح ییرادجوفب ناخ مساف و دیدرگ تمحرم بابک یزردرز

 شزاون تعلخ لاسرا تیانعب هفشگ ي نیعم ناخ:؛درو هلا ریبغت زا

 تذطلس نیا لئارا 2 دن یاضذتمب هک ناخ تباج و تفای

 0۳ لوب هذفاپ شنروک تصخر هدشگ سشخ» مرج ویدخ شپاشخب و.

 دف

 هناهاشداب تفطاع دمآ يم فرشا تسزالمب حالس يب منه نیا

 هنسب قارب یزا دعب هک دش مکح :دومن شزاون ریيشمش یاطعب ار وا

 و جمر» رجلخ دخ تیانمد ناخ رم هاط ر هشاب هد[ 9 هگشدیهپ

 رادجوف ناخ نیدلا بطق و ریشهش تمحرمل مرد 9 اخ دما

 : ناخ زا درس و لدف ریجنز اکیو تعاخ لاسرا تسمحرمد هدکان ِت

 هجار و رومرس رادنیمز سارپ گاببوس و تارجگ نابکموک زا
 رابنعا رج تعلخ لامرا تیادعر نونامک را دنبسز _ِ رداب#

 تفالخ هاگشیپ هب هلاگنب زا مایا ییرد هک ناغبدول و دزنخورد]

۱ 



) ۵40 ( 

 زیصقت ربانب قباس هک راوس هصناپ یدصناپ ٌهناضاب دوب :دیمر

 دش زارفرس راوس دصناپ یرازه ود بصنمب دوب هدش مک شبصنم زا

 هفاضاو لصازا و پسا تیاذع و راهرث یرادجوغب هلیدنب نرکببوس و

 و تشگ یهابم هبسا هس هدسا ود راوس رازه يرازهود سصشمد

 یرازهود بصنمپ رویگنام هزک رادجوف ناخ یرههن ةفاضا و لصازا

 و رونچ یرادجوفب ناخ روپثرو هچسا «- هچسا رد راوس دصناپ و رازه
 یدهناپ ورازه بصاذمب راوس نصناپ ٌهیاضاب و پسا و تعلخ تمجحرم

 بصذم) هفاصا و لضا زا و ییناخ رشت باطخ و تعلخ تدانع هد

 هعلد و یرادجوعب ناخ کبد مع و زاوس رازه یدصدای و رازه

 یهدهناپ و راره بصذمب ةیاضا و لصا ژن هک ندعس روننا یراد

 ناخ رکاک ةناضا لصا زا و دندیدرگ شزاون دروم راوس دص شش

 دسا و راوس لرص یقش یرازه سبسصنمد تشاد ماظنتا یزد نایکموک

 نکد نایکهوکژآ ناخ کبزرا و زاوه اه,ه شش یراره بصنمی يساک

 همش ۳۹1 یسعلا زود و دنخزار یزارد)رم راوس دصناپ یرازه سعدی

 هببج هدیدر اجنازا تنای شراذگ هلگنب عناوم يط ردرا لاوحا زا

 دنلدرس راوس دصناپ یرازه بصنمب و هیدرگ لابثا ودس یاس

 ٌةداز ردارب یدبم ر رغشاک یلاو ناخ «للا دبع ردارب روصنم و هش

 لیبقتب ماگنه یرد دندوب هدریامر ناشن تشوب نانسردخ» دابآ



 زر و

 و دندیدر گ هناهاشداب یطاوع لومشم هدش زئاف هدئوم روس 3 دس

 اب ریس و الط زاساب ریشمش و عصرم رجذخ و تعلخ تیانعب ریلوا

 دص ود یراز#ه دم ءدپور رازه شش ماعنا و را اذیم ژام

 ۱ رم رجلخ و هفیج و تملخ تعمحرمب نیمرد و راوس

 عمر هاب رو هزار و یر ور رام اب
 یگدنب تلود زارفرس هنئاپ شزاون راوس دص یدص تفه

 ردبم ربیغت زا نکد راهدذن یراد هعلقب ناخ شابلزف و دندیدرگ

 ناخبشبدم نوح و دیشوپ یزارفرس تعلخ هنشگ . ییعم هللا ددع

 هدیور رازه هد هن ایلاسپ تسشاد ي یندشذ هشوک دارا روصذنم هارد

 توسک «5 ی راخ) لالج دیس دلو رغعج دیس و دیدرگ تیافع بایساک

 بحاص لعفلاب و دراد یگنسار] تلوضف و و زارطب شتدایم

 ماعد| و لدف ریجز کی و تعلخ تمحرمب تسا ةلسلس اب و یاس

 ماعنا و لبف هداسو تعلخ تیانعب را فلخ دمع*ددس و هدیور ژازه هد

 و تعلخ یاطعب روفغم لالج هبس ردلرب سح دیس و هدپرر رازهکی

 فثولام طوم هک هاب حاب هذشگ شزاون راونا ح :رطم لیف هیام

 تلود نیا لاضف) فثارش و ناسح) فثاظوب اجاارد و تماینآ

 خر دمع« دیس و دننداپ فارصذا تصخر دنا فظوم لاوژ يب

 ترضح مارک يايا وا دوس ماظع 2 ٌةردت دالوآ زا هک یراخ»

 تسناشف تسمارک نامدود ن] وداجس بحاص و هرس سد ملاع بطق

 تفطاع بایماک یفرش) دصود ماعنا و لیف هدام و تعلخ تمح مپ

 هاشداب هارمه هک ناخندرراب بطاخع» کیبردزو ۲ هندی درگ هناماشداپ



 ( ۵۷۷ زر
 ژا هنشکباقر ع كلام هاشذش بانع دروم عاچ#ان شیپ ةب رابثالاونآ

 یزازه یصنهب ؛دید رگ شپ اع# راظنا 0 دوب هدش لززعم بصنم

 یلع اژرنم ریدغت ژا رگنرفظ یراد هعلغب و دش دنلب رس راوس دم راهخ

 ردیغت ژا تداعس باکر يلاوتوکب داود یدیم و تناب یبوعد برع

 همان یناخ داوف باطخ و تعلخ تیانعب هدش بوصنم ناخ دمعم

 نوع میکح و یزاردش بما دمع* میکح و تخررفا رب رابتعا

 قاربم و يشاک یاسمش م دکح ردارپ میقص م دکح و ين اادسهژا یدپم

 ينيگ یظالس عاطم مظعا ناواخ و رددک ردما روذم ور یاوثم

 هناهرپ هللا رادا ينارت بدحاص ترضح ملاع نیفاوخ یاوشدپ و

 دمع* ربش دیسءهو هیپور رازه کی ماعناب کیره رگید یدنچ و

 صد ٍ ورازه ود م اعناپ هللا دبع ۰ و هبپور رازه هم ماعناب یردات

 شیوخ گبب نیمآ دمعم ر تشگ تسمرکم زودنا هریب هیپرر

 تیدوبع یر یاریا تیالو زا مایا برد ه۶ ناخ راغفلاوذ

 و ریشمش و تعلخ تمحرمب دوب دروآ ناشذ رپدس ناتسآ یاب

 یدنلبرس هیپور رازه هس ماعنا و الط زاس اب رپس و عمرم رپخ

 یرواپ تداعس و یرضع وکین زا هک هبرود,ب رکنساپج» و تخودنا

 سا و تعلخ تیاعب توپ هتنای ماسا فرش کاردا قیفوت
 نکد لها زا یکب و هیدرگ دنمتداع» وارب یمسم هدشگ زارفا رم

 رازکی ماعبنا و و تمحرمب وب هدشک زن اف تلودیاب زید وا هک

 لهاب عصرس یلح زا یخرب اب هیپرر رازپچلپ و دش بایم < هدیور

 ژو7 هدندعرف نبود و دیدرگ اطع الار مزب نآ ناجلت همغن و اون و زام

 راتسا ةیوچح* لابقا و تمشح باقن ؟ردخم بناج زا زورنا ناهج



 ( ۰4۸ ر
 زا ک بحاص مکیب باچذحا ددشروخ بانح ای رث ٌةکلم لالح و داغ

 هندوب ترضح ییلعا تسدخ ژودن) فرش دابآ ربکا ةفالخلا رقفسم

 یا ود زر دوب مظانم نارد رادب] لعل عطف جم ک دیراورم دیعکر

 یاریدپ هدیسر رذا ضیف رظنب تشرد تمیق هبیرر رازه دانشه و

 یار شور تامت سدقن کلم مارذحا و تمظع قنت نیزگ هدرپ

 رازپچاب و تصش هک کاملا بطق شکشدپ و دندونارفگ دش اپ

 و نکد راد ۸دوص ارما| ربم) شکشدپ و دوب نآ تعمبق هدیور

 رهاوح رب لمنشم تارج*راد هلوص هل ات دوس هچاراپم شکشدپ

 یبچک ناپما و هرخاف ةدلب نآ رداون و سئافن و تاآ عصرم و

 رظن زا دش تمیقب هبپور رازه هاج و کا کی بیرقب هک راغفر داب

 یشکشبپ هگنسدج هحار و ۵[ رد لوبف ضرعم) هژشندگ شا

 ةبپور رازه یم و ی کب يزاوم تا | عصرم و رهاوج زا هنسیاش

 شبوخ تلاع و هیاب ردن) رسا زا رگید یعمج رو دیزاسر روئا رظنب

 هک ردمجا راد ةلوص ناخ تییرث مایا درد و دندیز رذگ اه شکشرپ

 دیدرگ تیصاخ ربسکا تسژالم زودنا تلود لود » تدشب لرژعم ایازا

 لحاب یلتا تاپس مظان ناخ داد زواد ۳۹1 ددسز نویامه رعد و

 سانشور نامالغ زا هک هلیح ددشمج و دیدرود ردتادح طارب رد یدیبظ

 تشاد مایق هبناریب رارس یرادجوفب و دوب سامآتلود ناذسآ نیا



[ ۵۷4 ) 

 یاپ زا اروا هدومن شکاله دصف یشجنر هغباسب نایهاپم زا یکی

 هک داب| دارم نآ درمنص يباترس و یشک درگ تشیتح نوح و درر] رد

 ثود ۷ در مر عماچ* قناشح عماسهد تسا باطررز زبخ لمس لاحم زا

 اف داعرت نانسوپ بد هزان راکرس یشع» هک دش رداص نیلعم مکح

 زاوس دصناپ اب مظعا دمع« لاف هدفخرف دخمحرا ةدارهاشداب لابتا و

 رد هنچکب هندانشن اجن"] رادجوف ناخ تلاصا کموکب ناشیا هایم زا

 سٍدرف رابدا ناکگشیپ درمث و ۳ هدیهوگن نادصعم بیات و هببخت

 لاصبنما زا هعب و هشاب زوکذم ناخ نواعم و فمم ندمز رس 1

 سس ۱ ب ۳۲

 نبرد دب|لالح و هاح هاگشدپ 8 * دوم ت عجارم لکميغب نآ ثرمنس

 هقشگ اهلد شخب ترسم ییعا هیع هدنخرف مدقم ضیف تو 2

 دیدرگ هزاوآ دنلب یو برطسوکو فرش هزاني مثرخ و ترشعسن

 عمح هاگشیپ 2 هاکراپ رد هاح و یارسا و و یبلاع ناندنون

 و دذدومن تددیت مر میدقت تامم تی دوبع تامداسرد هدر[

 رب 1 ورد یلصمب هجود مع دوم ٌهمیشب یهاشنهاش ترصح

 نآ تشپ رب الط غورف رپم تخت هک یرظنم عیدب رکیپ هوک لیف

 یرورس و تذفطلبت یشلگ زارفا روس رس و نددش راوه هود هنشک بسصذ

 کرابم رم اس ع رد ار مظعم ندمع» میش ت داعس راکسک ةداز هاشدای

 یه ارز ۱ ی تعامع) ددع زامن و دننشاد یفازرا هاک ددعب مود صح داد یاح
 ردر دفنشارف| رپ ثدواعمت یاوب زر ساپ من 9 کب زا سٍپ :درازگ

 _ دعدو داتن) ددما ی یسمادب لو رصقم دود دوح و تم کم اتمسد ۹ داشو)

 هو ۰

 یاد) کرابم تس د) هارد ید رژرپ مالصا هاشدذهمش هاک دبع زا تدواعم

۰ ۷ 



 ۲ هر
 يیشکشيپ ناخ ترا زور تنمیم زور نیزد دندومرف نابرف تماس

 رظنب صئافن رگید و تالا عمرم و رهاوجو لیف ر بجا کی رب لهلشم

 یاهدنب لاح لماش هناماشداب تءطاع و دیداسر تاکرب یسدق

 و براسحا راظا دروم ار ریثک یعمج هثشگ لالج و تمظع نانسآ

 * دینادرگ ششخب و اطع راون) ح رطم و شزاون

 دونج زا یجوذ اب ناخ را نییعت

 همروهب نرگ هجار گیت و بیداتهب ورهات دا

 ماه و ترضح نیعا یرامیب ۱ ایا رد هکن آ لاقم نیا نیت

 زا هوزب نارسخ تخ) هریت یآ هک هوکشبب اراد یالینس| و طاست

 ار ناشیا هنخادرپ ترضح نآ یاوغاب یشیدنا لطاب و یدرخ یب

 بار تمزالمب روپاجمب ریخ» تپجب هک یرکاسع رثکا هک دزوآ نربرب

 دومن بلط دندوب یریعف باقر گللام ریگملاع هاشذهش بآم ترصن

 زا هدفانش رادمنابج رابردب یهاشداب رکشل نارس و اهدمع عیمج و

 کان یکذرف یسا ناشتباج و ناخ مظعم یاوس فگرزب یارسا

 نایکموک کام رد هناسولپ هک نیئا تلالض شذم تالاپح نرک هحار

 تسمدخو تعاطا تارد زا هوکشیب اراد یاوغاب تشادماظننا «دوصنآ

 تداژرب خر نامج ویدخ یعر درب نامرف و تعبانم فرش ر يرازگ

 نارد نکبل تدانش شپوخ وب هدمآ رپ نکند ژا تصخر یب و

 یثیگ رابردب هدومن گارد و فقوت ان[ یشیدا حالص مکحا تب

 لایق دونج زا هک لاکس هندف هوکشیپ اراد هکناژا دعب و تعفرث راد»

 هک مسیح

 ی ۰ 0

 هیژروهب نرک هجار ( ی ۲ )



) ۵۷۲ ( 

 تنطلم تحاس و دبدرگ لاکن و نالذخ یدار یارگعر :دروخ تهکش

 هنفای شیاریپ نیئآ داسن درخ#ب نآ شوش رابغ زا تفالخ میرح و
 تااجرفب ینابناهج و يهدنامرف گنروا و ينارساک و تمظع ریرس

 ناره و دش ریذپ تیز راکدیرفا فطل درورپ تسد.ییا رادنقا و

 روح و تببغ ورود و کیدزن زا نارادرچ» و ناذیثون و نارالاس و

 شود رب هابقنا ٌةیشاغ هنشاذگ 1 نامرف طخرب- تیدوبع رس

 ترم ۹1 اجزا دف لر یکدذپ ٌهقلع» تعاطا شوگر دزدان هاغرعا

 هردخ تلامح رابغ زا شریپدت هدید و هربت تلالض راکدز زا شرپهض

 هنابن رادم رهپس نافمآ مالثسا تلود و راذنعا و راغنتسا قیفوث هوب

 ندم] رد هنارادنیسمز یاهنعلصهو ءابت یاهشیدن| یاضنقمب دنعگی

 هک یئدمزا سب و دیزرد یم لاهما و للعت لللج وداج الگ رابب

 طلغ و یار یاطخب :دمآ شوهب یناداف و تافغ ءاشن یدرخ۷# زا

 یاللشسا و تشهد و تشحو ةبلغ هدش نطفنم شپوخ ریبدت

 لامک زا هنشگ ساسا نودرگ هاردب وا ندمآ عنام ساره و فوخ

 و يفيب هاتوک زا و دنام ریصقت باجح ةدرپ رد ریوشت و لاعفن)

 بیرث راولاصم ثیاوب هک دوخ ی طو ریف گیب رد ي شدن تبئاعان

 هک ۶ ماطم ینیگ ریشانم باوج رد هدنگد) ف تسا راوجا)

 تدای یم رود زع وا بلط ٌةراب رد يرادناهج و تفالخ هاگشیپ زا

 عفد هدشون ریذاعم و لدح رب ینیم ضئارغ ربوزت و رکم «یور زا

 يارآ ناهج یار ماجتا هدنخرف ماکنه برد ناربانب یکبم تدولا

 نم نا ی تسدملا ماهلا ر اوذا علط ۸5 یهاشنعاش ترضح

 بیدادب اشک یفیگر کاسع زا ی دود ی او :اگرد یاهدمع زا یکی * هک



 ( ۰۷۲ ر
 رادیب تافغ باوخ زا رگا هک دوش یعم شیدنا لطاب شیکدب نآ

 یدنگها رس و نلاوخ راهظا و دنز راذنعا لیدب تمسادن تسد هنشگ

 دوخ هارمه هداد ناسآ اروا هیآ شیپ یگدنب و تعاط) مدقب هدرک

 رب تمه هدنخادرپ وا بیدات و هیبنئب الا و درآ هجترم رهدم هیت

 یجوف اب ار ناخربما ماچ باوص تمیزع یاب و درامگ شلاصینما

 هگن» یار هجار لثم ماقننا مارهب نازرابم و ماصتعا ترصن دونج زا

 و ناخ رونم دیس و ناخ فلا و ناخ لدرپ و ناخ رادنید و روهئار

 هگنس یبپد هجار و ناخ زانکرث و ناخ راپس ناج و ههراب رداهب دیس

 1 و هک رگید یهدرگ د ناخ ,شتا و ناخ دهاز ر ءایدنب

 ۵ مهدزیم هلو ندعت تمدخ نی ۲ ماجارپ مس ةِب دندوب راوم

 ریشهشو صاخ تعلخ یاطعب اروا تصخر ماگنه ردندومرف صخرم

 مپ هلمج نازا پسا هد و هرقن ةضوح اب لیف هدام و عصرم زام اب

 یارما زا و دندومن شزاون یلطم زاس ر یبز اب یکب یفارع سار

 تیاذعب روهتار هگنسیار هجار دوعسم شیچ[ یاهدمع و یکموک

 لیف هدام تمحرمب ناخ رادنید و یلطم زاسو نیز اب پسا ر تعلخ

 رولم دیس پسارریشمش تضرکمب ناخشا و پس) تیانعب ناخادرپو

۳+ 

 عالخ یاطعب درک رفتم تیاغعب يخرب و بسا تمحرمب

۲«( 
 یربدرب د هکروکذم نرک رار س گگشدس و دندفاو یدنایرس دس طرخاف

 تا __

 کن یسدک ( ن ۲)



( ۰۷۳ ) 
 بابمک هدرکر ایذخا هاح ناف هاگر۵ یر دا ییگدنب هاگ ری دزا ی تب

 تششادن حب ٌةجعاد و ثفلا ٌهطبا ار زدپ اب و دوب روضح تسدخ

 یاطعب 1 ک مظنذم ناخ ربما نادکموک تکلم رد سامنلا بحوم)

 زا ۹1 ناب دروغلا مایا درد شش يهابم لدف هام و تعلخ

 ژودنا تفرش لالج ٌبعک مالجتساپ ۳ ۲ ترش لوزعم اریذم یرادحوف

 دودعنآ هناور هننای نییعت اریذم ٌهلعچ تامیم مظنب تافوا نبرد هک

 یراغن رابغ اناده و دوب غامد هدیروش يلوبج" هک شن ردارب دوب

 شیکدب نیا عاطم ناپح نامرغب 9 دینارذگ مه ژا رهدمح مخزب ر

 هفاضا و و زا و لبف و تعلخ تیافعب هتشگ ییعم ارپنم

 شزاون 8و رب هوسآ ود راوس* هرصرد :اپ و رازه یراز ۳ ود سم

 هذفای ضیوعت ناخرذابب وا ریپغت زا دنرپه ٌهلکح تایم مظن و تفای

 و هذازخ یلعم مکح بجومب ۹1 فک لوح ناخ صالخا مرح*

 ةیفاعلا مدخو ۳/1 نایگدرپ و تاروء اب عاچشان لاوم ۳ ۸داخ رهاوح

 اتندوج۶ رج سیب سبمز تداود کارداب وب هدروآ 4 هلاکنب زا

 پسا ورک انبم زام اب ریشمش و تعلخ تیانعب و تخاس ینارون

 راکرم يرادجوفب ناخ؛دروهلا و تخارفا تاعابم فراث يفارع

 روشها و تعلخ تممحره) هدشک ددنلپ رس ن راد دف ددعد زا رو .؟روگ

 تیاذعب ناخ سصالخا# دلو دآد) و تناب زابنما عصرم زاس اب



 ( هک ِ ] 

 تطاسوپ هبپ رز رازه تسد فرابم نام سرد و فلش ژارفا رس

 ها دیش تانسحرتاخز ٌکمومض 5 دیش قافبا قاذعلم| بابراب رودصلا ردص

 ن

 هریشهه گیب یناج هدنگفا ناخ مساف یاهدنام زاب لاع# هجوت وئرپ

 زا تعاخ یا ار وا نادوصنم و ناشیوخ رگید و رسپ ح و هماز

 فارش و ناسحا فئاظوب ار يگمه و دندروآ رب ترودک سابل

 لیکو هگنس روسر دندینادرگ یرررپ هدنب و تاطاع لومشم لاضفا

 تنارصنا تصخر هنشگ یهابم پسا و تعلخ تسعرمب ابار

 بایمک هیپرر رازه ود ماعناب ناخ رکشل قرببن ممباقلا وبا و تداپ

 راد هبوص ناخ ۶۱ لیلخ روکدم وام مود و تسدپ دیدرگ تیاخع

 رونلا عما روضعب سامنلا بجومب هنفاپ شرازگ هچناج هک روه)

 ندواعم تسصخر هدوب تاداعس رسا تم دخ بایم اک ددچگب هم |

 رییجن کب و رعانبم زاس اب ریشهش و صاخ تعلخ تیافعب هنفاپ

 ۶# لی تسرکم راونا ح رطم لیف هدام و هرقن قاریاب لیف

 تب ًّط 2 لصحح عالف زا هک هنکاچ علَ شیاشک

 هداد و رم الا ربما ۹ تسا نکوک

 تسا یکوکتیلو هنِبضح عاف زا روکذم ٌةعلف هکنآ لاغ»ییا رییبت

 همکعم عالق رب لمئشم روش یابرد لحاس رد عفاو تسینیالو ناو

 نازا ةراپ و تسا لباوو لویچردنب هلمج نازا هک یخ رز یاهر هاب «



۲ ۳ 

 خ لداعب تا لصفم روپاج۸! کامب هک تیاو نازا يخرب مایا

 0 یئارر نامرف نامز رد و تشاد قلعت کاملا ماظنب رثکا و

 كاملا ماظن تایالو عیمج اب داب] تلود دادنب رپچد هعلق هک ترضح

 تلرد زا و ۵[ رد مادد یدبا تثطلم نیا یایلوا ریخآ طیب

 تبتاعزا هک ناخ لداع دنامن یرثا ماظن یب هلسلس نآ تمشح و

 و هدرک شوگ رد دابقنا و تعاط) ٌهَقلح ینیزگ تعلصم و ینیب

 و يرازگ تسدخ ماقم رد هنفرگ شود رب داقنعا و صالخا ٌهيشاُ

 زا هدائسرف تفالخ بانج؛ هنشیاش یاشکشیپ هدوب یرادرب نامرف

 رغسم هک کوک تیاویفاب هک درک ساملا ترضح یلع) تمدخ
 تشاد لاصتارویاج# تکلمم لاعم» هکنا رپاذب دوب هدش هرهات دونج

 دوخ بوخ تایالو زا* یصضعب هک دومن لبقت و دایامرف تمحرم راب

 ربانب ترضح نآ دراپ» تلود یاپلوا فرصناب نآ ضوع ردزین

 لک زاب تفقو نازا و دندرک اطع راب روکذم تیاو را حارثلا و حاعا

 شنموکح نامژ رخاوا رد و دوب ناخ لداع دمعم فرصت رد نکوک

 دوب را یاه دمع زا هک هیئان دمح) الم عاطتاب تیاو ناز) یرثلا

 هوس غب يرگيد و هنوپ هو موسوم یکی هک هنگرپ ود و تشاد قلعت

 و دوب کلملا ماظن عابتا زا رثشیپ هک هاسذوپپ وات ,دگاچ+ تنم

 وا نارکون کاس رد هدرژارگ ناخ لداعب وا تاود لّ ةنا زا دعب

 دوخ نوج هدیزگ نطد نارادنبمز مسرب اهسا وهاس و دوب :داد دم[ رد

 نآ تبایفب شرپگ دب رسپ یئاویس ذوب نیعم تانانرک تمس رد

 دس*نویچ ترضح ییاعا نامز رخارا رد و دوب یم اجنآ رورپ تلالض

 شذفوک 8 دش یراط تشذگرد آب ۳ هک ي یر  هضراع ر ناخ لدام



[ ۵۷۷ ) 

 مبب روپاج+ ثسکلمم لاوحا رد يبالقنا رذگهر نیزا و دیشک هادنماب

 دیدلطروپاج هب دوخ دزن هه نکوک رد هک يماپم دمحا الم دیسر

 نآ تظداح* ر طبض هک يمشح و رکشل زا و تیالو نآ و

 تدالح هک ثوبرم يئاويس تقونبر د دام یلاخ دومن دناون يغبنيامک

 تیالو نارد هیومت تصرف زاغنا درا۵ م هار و هزبرگ و رکم اد يکابيب و

 موف نادسفم زا يعهج هدرک يشكرس زاغآ ر تخیگن) رب نایغط رابغ

 ار دنج کیلو ریوزن و هلچع» تسخ و دررآ درگ دوخ رب ضشیوخ

 تسارح دوجز زا 2ک ته هد امب الیغساو هبلغ تسد هدش فرصذم

 لداع دمع* انذا نارد ی دوب یبّذ ناماس و هربخذ ر ناگشیپ

 نارد هک شرسپ ناخ لداعیلع «دن یرپس تابح راگژور ار ناخ

 زونه ارو) هک تهپج ییزا و دیشوپ تبابن گوسک دوب ي وادط تو

 لاوحا رد يلالنخا و رونف هدیسرن مه و يلالقنم|

 یئاوبس و تضخادرپ تسااوذن هبضف سیا ربخ# دوب همای هار روپ اجبب

 تسد تیاو نآ نوصح ر عالف یمامترب هنفرگ توف زورب زور روهقم
 و يغب باب-) ناماس لاب غارف و رطاخ تیعمج# و تفاب کلمت

 يشکرس عد تساصر و تناصح و لگدجو هوک راظنسابو دومن درمت

 قحالو قیاس زا هدرک هزاث نوصح ثادحاو تصب نابم ار تفلاخمو

 ناخلداعيلع اب ر دیناسرمبب یراد هعلقنامامب نوعش هءلق لبچ

 یف ار ناخلداع یلع نوج و هیچ تعاط زا ندرگ هدرک فالخ نالعا

 عند ددص رد هدیمر مهب تلاپا و تسوکح بارم رد یلا سا هلمجلا

 تلجخ راپظاب ربوزت و دیک یدرزا :دروآ نایمب لئاسر و لمر دعوت

 تلود نلکرا زا یکب ماد ! لصضوا و دوم رم دصقد رافغنس) اسم ان
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 یرگهاپ-و تدالج دیزم و مشع ر هاپس تبعمج زوفوب هک ار روپ اج#]

 لاینحا هار زا شاد میب و هظحالم لامک رزا میل روهقمنآ دوب مرموص
 تشون ناخ لداع یلعب و دیبلط شیوخ تلامئم) يارب تدیکم و

 

 موشبم یفالم هدم] ۳ هب وا ۳ و ٌدمطم ارم 2

 لداغ يلع ارباب تشون زیمآ رذع طوطخ باب نبرد زین لضف اب و

 تدالج راوس رازه رد هک ار لضن) يمينان هلماعس و یماخ زا ناخ

 هک دش رقم دبسر یکوکب نوج و درک نیت وا ندروآب تسشاد راعش

 اودس هک يک« رد قارب و حالس يب یدودعم اب کی ره اویم و ر)

 نایمرد نامیپ و دمع مهاب و دننک تافالم رگیدکی اب دوب هدومن یردعم

 ينابن راکب ان رادغ یلویم دنروآ لمعب هاب هک يرارف و لوف «دروآ

 يقب ام و تاقالم ممب اد زن ار يدنچ هنخاس ملسم دوخ مدرم

 هبرح زین دوخ و دوبهدیناشن اپهاگ نیمک رد لضلا رکشا فارطا رب ار

 برف رپ نآب داد رارق بجومب لضفا نوچ تشاد نابنپ نیتسآ رد

 دز ورب هبرح دوخ تسخ هقذاعم و هعفاصم یانثارد دروخرب دابن هب

 شرسپ رد و دفنخام مامت وا راک :دمآ رپ یدک نیمک زا شمدرم و

 نیمک رد اج: اج هک یعمج و هندش ریگتسد دندوب ردپ قینر ک

 هکر شرکشل و هاگنب رم رب بناوج و فارطا زا کندوب هتسشن "

 اجن ] هک ینیمز رس نوج و دندوشک نراغ و لتقب تراسج تعد

 شنایرگشل و دوب لگنج و نانسهوک نآ فارطا تشاد لوزن

 هعذما و دنادم | ر رب هکلپمنازا یدودعم هندر لذغب رثکا دندوب لفاغ

 دمآ بدم ياويس تسدب رثاکنم لایفا و بکارم و رفاو لا وما ر

۷۳ 
«۴ 



 [ا ۵۷۸ ۱

 یی مان متسر يرادرسب یرکشل ناخ لداع يلع هیضق نبزا دعب و

 هلانرپ هل يحاون رد ز دومنددعد زا عفدب شبوخ و دم ع نارکون زا

 هداد یور گنج هفئاط دره نایم تسا ویس عالف تامظعم زا هک

 اباضقنیا حونس زا ار روبقم نآ هلمجاب دانفا روپاجم) رکشل رب تسکش

 هک هظحالم و مهوت زا رطاخ هیلکلاب هدیمر مهب هزان یلالقفس| و توق

 تخان ر یفازف رد عورش و تخادرپ تشاد نابروپاج# بناح زا

 تنایموباق هک تاقرا یضعب هدرک کوک یحاون و فارطا جارات و

 دومن یم زارد نآرج تسدزین یهاشداب کلم لاع زا يخرب هب

 هاگشیپ زا عاطم ینیگغیلریدیس ر عماج*یتئافحعماصمب عناقو سیا نوج

 ةرهاف رکاسع اب هک دش رداص کد راد هبوص ارساا ربما اب تفالخ

 عالف و نوصح عازانا و لاکس دب 71 عفدب تسمه رمک ةدوص 4

 نارب؛ذب دیاربپ هب وا هاسفا و درمت رادغ زا ار دودعن] هنسب شنپاو

 یلولا یدامج مجب ر تمسب ناش الاو نامرف بجومب املا ریما

 دوعسم لونج اب بئاص تمیزع یریاب نویامه سولج لام مود زا

 . رادجوف ناخ رانغم هدمآ رب دابآ گنروا دایذب ضیف ٌهطخ زا کد

 رخالایدامج موف و تخاس ررق« رهش شسارح و تسوکع+ ار ریددان

 !ح

۱ 
 سس سر

  ةرغ هدرک جوک اجنازا روکذم هام مویس و تسیب و دومن فقوت اج

 و دوهن لوزن تس) اویس تیالو لاح* زا هک يربوس عضومب بجر
 يراصح و تسا کوک تیلاو یاهرومعم زا هک هپوس ٌةبصفقب اجنززا

 هنشذگ یلاخ هدیشک نآ تاظفاعم زا تسد ریعاقم و دراد لگ زا

 و یفیاسم» هک تشاذگ اچ یعمج اب ار یارنوداج هذم] کنکوب
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 ماملها و دشابرربخ اب یحاون و فارطا زا هنخادرپ نآ تسره

 هک تودپ حوضوب نوچ و هیامن رثا رغظ رکشلب هقوزآ و هلغ ندیسر

 ةچانچ سیف مدرب لابثا دوذج یحاوث ور تارطا رد ناردخم چاوما

 تسرف و دنیامن یم نالوج تس)ا لاصخ هبور ناینکد تداع

 روصم رکشآ نارس زا یکی زور ره هک دومن ررقم هنیوج یم دربنسد

 تیج» هک يعمچ تظداع* یارب تدونب راوم رازه راهچ هس اب
 جالطمابو دزدفر يم نیربب ردرا زا جادح:ام رثاس و همده و هاک ندروآ

 اجنارا و هزادرپ تسارح ممارمب هندر دنیوگیم يک ارنآ دده لها
 لحم و تسا تدالو نآ یاهرومعم زا زیذ نآ هک هنوپ هبصت مزعب

 عضومب یا.دش مرابچ دوب نیئآ تلاض یاوبس نکسم و تساق|

 دوم لوزن دراد "یدک ٌةچعلح هک هوس هنگرپ لامعا زا "ینم)راب

 تخابر و تسکش هک ار هچعاد درک ررقم هنناذگ اچ يعمج و

 یرادربخو تسراع# مزاولب هدومن تسرس وب هنفاپ هار آب رایسب

 دیسرربخ نوچ و دیزگ لزنم اربن یایرد رانکب اجاازا و دنیامن مایق

 نمک رد هدمآ روصنم رکشا یهورگ هدب روپقم یاویم زا يجود هک

 ماحرف دب عمج نآ عفدب راوس راره هس ابار ناخ هزرش دنا تصرف

 :دروایذ یرادیاپ و تابث بات مایا هریت لیداخ* ر دومن نیبعت

 مهدزناپ هدرب رسب دودح نارد یزرر دنچ و دنتناثش .رارف هارب
 یابرد رانک هک هوپ هذگرپ لامع زا لاهد عضومب روکدم هام

 زا هک لورس هبصقب هاحرم ود یطب اجاازا و دومن لوزن تسارین

 مینغ هک ارثآ علف و دیسر هوب هدمآ اویس فرصناب ناخ لداع تیالو
0 

 نردچل هک دومن ررقم دب هنخاس مدبذم دوخ تلرد یاب نوچ میل
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 ماقم رابچ هس عضوم نارد ر هنشاب اجآ یعمج «درک شترامع
 هبصق رزا هک هدگجار ٌهعلف فارط) رد هک تناب یبگآ یوچ هدومن

 رپگدب یاوبس زا رگید هعلد اب راهچ و دراد تفاسم هورک هد لورم

 ناغلاخم زا ةوبنا هذرف و ردثک یعمج تسا عفاو 1 یحاون رد

 تعفادم دام لاعم لایخب 1 مهارف هوژپ رابدا نم تواقش

 اب ار هگذس وابب وار و لواره جاوفاب ارناخ نیدل) صمش هنا. لات و

 دوبعملا دبع ربس و ناینکد زا یمح اب ار ناخ هژرش و ز) ناهارمه

 یداعا دومن نیعن امنآ عفدب ی یگنفن رازه اب ار ةناخپوث ٌةغوراد

 زارف هار هنر یاج زا رارف یپ جاوفا توطم زا ار رویقم
 هنخات ار هدگجار فارطا یاههد دوعسم شیج نازرابم و دندرهد

 ماگنهبش هنخارفا تدواعم یاول رگید زور و دندوب دودح ناردژور نآ

 چوک نازا رکیپ رفظ رعشل هک نآ حابص و دنسویپ رثا ترصن رکسعب

 هگنس واپب وار هفدمآو درا رسرب هدومن تراسج نالوذغ* زا يعمج «درک

 راوهنادرم و دیذاسر تذوب ار دوخ هففاپ ربخ دوب لوادنج رادرس هک

 ناشن ترصن نارراهب ناشفا رم غیث هنشگ روءلمح راکبان هورگ نارب

 ار یخرب و هنگنا کاله کاخرب )و يب ناربدم زا ی مد

 ردراب ابنا زا ی یبیسآ 9و دینا درگ زارف یداو یارگهر هی اش مور

  تسا هورگ تشه لورس ٌةبصف زا هک روپویس عضوم زور نآ و دیسرن

 کیوزن هنوپ و روپاویس ریبام دوچ و دیدرگ برق رفظ دونج ميخم
 دراد روشم هارود و درک ردگ تسیاب نازا هک ثیه وک «دارنک عضومب

 بعت دصب یراوس هچیلاذج تسا رورملا بعص تیاعب کیره 5

 هدمآ مهارف لدک یاپرد ناغلاخم ۹1 درمر رجخ و لومد دناوت روبع
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 ربما ناریانب دنا هدانسیا تسواقم رو تعفدم ماکب «لامآ و حلضم

 زوپاویم رد دوک 1 قیضم زا روبع ریبدت و هار خام يارب ارما |

 رادربت و رادلدب زا یعمج اب ارناخ نیدلا صمش هداد تساقا رارف

 هشاب عبسوت لا کا هلومرآ هظحالم 5 دانسرف دار ود ناژا یکیب

 هنفر مود هار ندپدب يهررگ اب درخ و دزاس عیمو و زادرپ نآ یتخاسب

 و قرط قیقعنب هک درک ندیعت هوک نآ يحاوت ر تارطاب یکوچ

 ینامز زا سپ نوچ و هنیامن صح#ت رگید هار هنخادرپ نآ کلاسم

 نآ سشخاس زا دعب هک هدش|دیپ یهار هوک 0 ک رد هک دیر ربخ

 راد ربت و رادلیب زا یعمج تعاس رد درک هناونبمروبع یناسأب هبارا

 ر روکذم هار هک داسرف دوخ ناغیبات زا راوس دصااپ و رازه اب

 هنتخادرپ نآ ننخاسب مان شنوک و غیاب دیچب اهنآ و دنزاسب

 ةک زرر نبرد و دندبنادرگ ماصتعا ترصن دونج روبع ةدام] ماش ان

 یغب زا راوس رازه راهچ بیرف دوب نفر یبک مامغهاب هگنسپار هجار

 هنفر یهکب رکشا له) هک ینمسب دربنسد دصقب راکزور هیس ناشیدن)

 رد تم»ه یاپ و هدرک کرزوئ ار دوخ جوف هجار دننفانش هندوب

 نوج و دمآ رد ناشنم تراسج ن] ٌهعنادمب هدرشف تآرج نادیم

 اب ار ناخ زارفرس دوب هدیسر ارساا ربماب ربخ رتشیپ ینعم ییزا

 یجبعت هجار کسوکب دوخ مدرس زا راوم رازه و نابنکد. زا یعمج"

 نافلاخم و دندیسر ددمب لاح پا یانثا رد هررگ نیا دوب :درک

 زور هلمعلاب دزدوشک سٍپ تآأرج یاپ هدی دن شزبوآ رد نرییلصم

 طسوا هدرک جوک روپاویم زا ارمالا ربما دوب هدش هدنخاس هار هک رگبد

۴ 
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 ندینارذگ ماملها هک دوب هدنناذگ لذک یاپ رد :درک لر|دنج یعمج

 راوس رازه هس رادمان ي نینون نا دن ذک زا هعد درامز رکشاو ودرا ٌکیقب

 شیپ نأرج مد زیدم مزعب هدش رادومن لذک یاپ رد راپدا دوذح زا

 و یریلد یدر زا هرخجگذ) رب تدالج بکرم گم وابوار دددایرد

 قرفنم ار ناشیک تلالضن[ تیعمج کلع و تخات ابنآر ب يرولد

 هلمح يگربخ یورزا کلش عمنج#ن اروپمشم هراب رم دو حر اهن ناشب دو

 یبگ] دعب ار وا ارمالا ریما هک ناخ یدلا مش انثآ نبرد دندروآ

 نارب ه دیسر زیر ولج دود هدرک ی دیعت وا دذح کموکب ي ژیرم ندزآ

 هدرواید یيرا دیاپ و تایت ِ ریهاقم و د درک هلمح 9 تراسج

 روصذم رکاسع لوزن میخ" ی ٌهیصن رگید ز روز و تندعادش رارف یداوپ

 ر دوخ نازا دنا قرب زا یعمج لزفمب دررر زا دعد ٌرمالا ریما هدشگک

(۳) 
 ریرگدب یاویم عالفرظ ءا زا هک رهد هذوپ ةعلث یاپ یاپعد تخانب

 دونحراپ قیرفنآ دندروآ موج اهنآ مه رب ژ راوم 9 ۸ گیت اب هوای

 تأرج تساد هدرک راوذم| تعمهه یاد ددم لوصو مع و ۵۵2 ات و

 «درک يزادنا کدوف* ؛ دنژنا۵د تو راپ برس ۳0 و دددوشک گدفز گاع)

 ااصرم نوح و لددومد توعع] دم

 یردلد و یورم داد و دنداپذ لا رب لد هدرب رادبآ غبت همئاقو

 نذ راپچ ِد تب رامش شوک و رایسب ضزیو] زا سنهچ دژدا د

 بس سس سس

 دنرپ.هدوپ ( .ن۳ ) روسام ۵ ن سر

 اتسق ترورض مکعا 1 قودفر 9
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 رد ناج دقن راو هذادرم دندوب راد ثمعامح اپنازا سک راپچ هم هک

 هنوگلکپ یرواد راسخر صکنپ و تسیب و دنتخاب رد تدالح نآ دم"

 نارد راکزور هبس ناروپقم زا یرایسب و دنتخاس ریذپ تنیز مخز
 هدضف نیزا نوچ دفنشادرب مخز يهورگ هنناتش راوبلا رادب رازرک

 تساوعب ار هگنس راببوار و هگنسیار هجار دیسر ربخ ارمال ربماب

 دیدرگ تمس نآب هحونم تعرسب رکشل هبقب اب دوخ هنشادگ ردرا

 زا رارف یاپ هاذپ ترصن هایم توطس و تلوص زا ار میل مینغ

 نانخب هربت نآ بقاعفب ارمالا ربما و دیدرگ رارف یارگهر هثفر یاج

 تنر یپ زا تا ره ر هنوپ «ءلذ یاپ رد هک يلدک رس ان هنخاهرپ

 چرد ژا ۱ هذخ|درپ گنفل و ناب یشخادناب دندوب هعلق رد هک یعمج

 لالخ رد دندی درگ راکدپ و نیک شتآ ریز هرارش راصح نآ راب و

 زا هدرک ولجزبت ناخ ییداا صمش نانببات زا یدنچ لاح نیا

 نآ تلق رب رظن دندوب لنک ییئاپ رد هک لیذافم و دنننر ربزب لثک

 ؟دهاشم زا ار ناخ نیدلا صمش دندومن هلمح اهنآرب هدرک دودعم

 شزیر دوجراب و دم تکرح) تماهش تیمح قرع تلاح ییا

 ریزب لنگ زا شیوخ هایس ٌیقب اب هعلق اب و جرب زا گنغت و

 ناربدم نازا یعمج یاتسناج غیث برضب و تخات نافلاخم رب هنفر

 زرذس ٌهصرع زا ۳ فیسا) ةدقب و تخادنا کاله کاخ رب گاب یب

 روصنم رکشل و دوب هدیسر رخآب زور نوچ و دندرپس زیرگ هار هتفات
 کرت رد حالص ارملا ریما هدش رود ییرف رفظ رکسعم زا هورکود

 جوکلزفمدازا گید ز زور و هومن تدواعم شیوخ هاگنب هب هدید بتاعت

 ار رمرب يراذگراوشد لنک یوچو دیزآ لزفم هاوجار عضوم رد «درک



 سر ۱
 تدقاع مدذغ هک دوب هدیسر ربخزینو ثخاس ینسیاب ارثآ هک کوب

 نرخ نوج اردآ هدوب هلغ و هاک اجره هنوپ و هنکاج فارطا رد میخو

 تسا هنشاذگن یرثا یدابآ زا دودح ارد هدز شتآ شیوخ تخ#

 تیاعر ربانب دوب رسم یبک و دشیم هنفاپ هاغ روکذم لزنم رد و

 هانپ رفظ هادس هکنیا تپجب وار خام راظنناپ اعلارد نیلصم

 منفهد دومن ماقم راپچ دنریگر ب هزرر دنچ ةربخذ هننر يبکب ررگم

 یعمج نوچ و دیمر لذکر سب هدرک چوک اجنازا ناضمر رابم هام

 زارنارس هذنر شیپ زی دوخ دننشذگ ودرا زا یخرب و هاپم زا ریثک

 شیوخ نانیبات زا یجوف و رگید یهورگ اب ار یار وداج و ناخ

 تسد زا روجع ماکنه ر ودرا هدانسدا هر طساوا رد اجب اح هک تسشاذگ

 ۱ دزدیددس وب: اجره نافغلاخ« دننک تظواعم ی یداعا یزادن)

 ۱ ترصن نازرابم و دد لرگبم دربلسد نرو ؟لرمآ شیپ نراسح مدقب

 عومجمهکنآ ات دندومن یم راکب ان رارشا نآر ش عفد هنتخات اپنارب راعش

 هومن لورن نآ بیشن رد هدرکروجع روکذملذک زا تمالسب رکشا یودرا

 و دیدرگ دوعسم دونح دورو لع*هنوپ هبصف هلحرم ود يطب اجناژا و

 یچخودنب 8دایپ رازهرد اب دوخ رانیبات زا راوم راز» ارملاربما نوچ
 نکوکلت تیالو طبف تبج ضبوخ نارگون زایمان لیعمس| يگدرکرسب

 رد روکدما تیاوب قیرف نآ هک ددمر ربخ تخونیرد و دوب ه لادلسرف

 / ينکد تدبالص نارباذب دندروآ رد فرصت دبقب ارثآ رثکا ٩ لر[

 هاسلوپب يجاباب دوب هدومن یییعت ثمدالو نر تسازع ۲ یرادجوفب

 و تخام ی یدعم وا هارمه کوک ی ار رگید یهورکو ی > وبا۵ و ۹
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 رم این[ ژرر لبج جمبرف و درک تماذا رادنخا هنوپ رد دن یزوو

 ناغلاخ* اب یپک رس رب ار هرها جاوفا تاثوا رثکا تدم ندرد و درب

 ياببآ نایغط بیسب نوچ ر دادیم یور لادج و شزبرآ لاگم هب

 ندیسر هار تسا عفاو ةهدصد 3 و یاشداپ کلم دحرس نایسرد ۹1

 یگنث و نرسع رذگهر بزا و دش دودسم رث) رفظ رگشاب هقوذ] و هلغ

 هذوپ زا هک تسناد یاذچ تعاصم بئاص یار دیدباوصب دیمرمب
 یابرد زارهغ یهاشداب کلم دحرس ات اجنازا هک هذکاچب هدرک چوک

 دوس دم رتذاساپ رکدپ رفظ رگشلب هنوذآ و ثتسدن نادمرد ی

 ات وچ و دربرسب اجا] ار لاکش رب مایا یفاب و دنیزگ تماقا هننر

 هنکاچ علف ریخت دندوب راکیب دوعسم دونج ناراب مموم یاضقدا

 ٌةیرورض رب زا شعازنا و تبسا تیالو 11 هند عالق زا ۸5

 چوک هنوپ زا دصق یاب و تخام تمیزع هاپن شیپ دوب مد نآ

 هذکاج راصح یایب لآم یزوریف رکاسع اب لاوش مود و تسیب هدرک

 هدروآ رد طابثحا رظذب ارنآ یحاون و تارطا و ةراب و جرب و دیمر

 الاچروم و تشامگ یصح صعنآ شیاشک رب ربرف صالخا تمه

 لوح هیرز ,لامشفبممراد خش 3و رقم يترط راث یجت وه رک رس
 و ناخ شبح و هیدویس وید مرهب و روکر هدرگ و نرفیوخ ادب اب

 یعاش داب يام دنب زا رکید یعمج و یجاواد و هلو پب ! یجگنبرت 3

 هوبهعلف هزاورد يررب ور هک قرشم بناج رد و دنگفا لاچروم حرط

 : هرمهدب ( ن ۲ )

۷ ِ 
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 اب هگنس چار انار رکون هگنس يج! و یشبح دنوادخ و ناغگژوا و

 زاب لیط و برع یع ناطلس و دنشاب یم ندعم نکد رد وزا ٩ یجوف

 هگنسواپبرار بونج فرطرد و دننخادرپ هبیس ندرب شیپ هب يراخ»

 رگید یعمج و یشبح ناخ رهوج و یدرنرداج و ناخ زارفا رس و

 رفست ترجب تلزنم عیفر نیئوف نآ هک تاوص اهدز) نالک یایپوت

 ز 45 يعضوم زا و دننک بصد ار | ی هدخاس اممدمد بساذم

 ۳ 1 دنیامل بقذن زاغآ دشاب هنشاد بشن تیحالص

 یون نصح 11 شیاشک رپ تمه هدرک راوئسا تیدوبع نایمرپ

 نافوط ياه ربا شراب ماود و لاکش رپ مموس دوحواب و دننسپ ساسا

 ٌةساکن» گفت و بولت ن دور ط زا زور و بش راطم) رطاقت رتاوت و راپ

 لوک و تختریم راعش رفظ نادهاجم قرف رب راپب هاب زا هال کب

 هک يهاك و تخدب ی راکژور دم نافهشد ی رب رابدا کاخ هدخاس

 درب تسد لایخ) هدسآرب هعلذ زا یعمج هنتناپ یم تصرف يداعا

 ماشآ نوخ فرالپ گمدص زا و دندروآ یر موج 1 .ملاچرومآ ردح مود

 هاجنپ زد تدم هصقلا دننشگبم رپ ماکاد و رس اخ ماجرف ترصن ناژرایم

 لاچروم زا نوچ و دوب رد هلعش لاتق نا ریذ هریت و نیرب زور شر
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 هبح ین مهدفه دندوب هدینادر بقن نآ لباقم جربب رسا) ریما

 روکذم بشن هک روی رهن موس قباطم نویامه سولج لاس موم زا

 ردپ صالخا يار دید باوصب ارعالا ربم| دوب هدش هنشاهنا تررابپ

 نادیرب زا هءب هدش «دامآ رکشل همه هک تخاس ررغم داد شروی رارتا

 هاش و دناس ژور زا ساب و دنود هعلد رپ بذاوج و فارطا زا جرب

 هددشاپ مه زا توراب همدصب لباقم جرب دناد شتآ ار جقن ات درک

 شنانکاس و تدرگ جوا اوبب هدیمر نارتوبک لیخ دفنام نآ یازجا

 یارب یهار نوج و هندیسر گاف ؟ددشم جرربب ندز مشچ یلرب

 رد هک همدمد شیپ ات دوخ ین تدرقع اسفند دیسر مبب شروی

 نانییاث و یهاشداب ياهدنب « دمسآ دوب هدش هنخاس وا لاجروم

 هک رثأم یزوریث رگاسع درک صیرع شوک و شروی رب ار شیوخ
 ترضح یاشک روشک علاط يرربن رب هیکت دندوب هدماچم و داسا

 هعفد کیب عومجم هدیشک رمرب یبلا ظفح رپس و هدرک یرشنهاش

 دز داشک تآرح ييزاب هدز نایم رب یناشفناج مادر دندیرد هعلق رب

 نیدلا صمش اموصخ دنداد یریلد و شالت ر یعس داد یگمه و

 تصویپ رویظب ابنازا ددرت و ششوک تمیابن هک هگنس راببرار و ناخ

 نارب نالوذخ* دوب کاخ زا يدنلب ٌهنشپ جرب بقع رد نوچ نکیل

 و ناب رنخادناب و دندوشک تمعذا دمب تدالج تسد "و دممآ رب هنشپ "

 تعذامس 7 هاهنجا و دج لاهک هخ|درپ گنس و هقح و گنهن

 نارب ندمآرب و نتفر شیپ لاج# زورنآ دنم ترصن نازرابم دندومن
 دیسر رخآب زرر زیدس و شزیوآ نارد نوج و هننفاین دغاب ةویرگ

 رایش تادالقع نادهاع# ددشک نایمرد یجاابم ادرپ بش تملظ و
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 ةدرشف تمه مد هعلد يا رد رثکا دندیدنسپ یمن دوخرب رارف راع هک

 دیشروخ هک رگید زور مد دزدرپ رسب ار بش دوب هک ناونع رپب

 درکشروپ نامسآ جورجلا تاذ ًهعلقرب اشکهعلق نارداهب دفنام ارآ ناپج

 دزدیرد هعلق رب هنشگ راکیب و دربن دام[ اول یژوریف رکاسع هراب رگد

 هدمآ رد دزد هم راصع) نامج ویدخ نانس ی ۹ک لابفا ایمب و

 غبت ثلالدب و دننخاس رغسم ارث| الیغسا و سلیم و هدلغ و رهقب

 چرب زا ناشرکیپ هلو هدانسرف راوجل| رادب راکبان نال دخ*زا یيراپمب رادبآ

 نصح ارثآ هدرپ هاذپ فرا راصع فسسلا ةبقب و دننخادرپ رس

 و دصود را ترصذ شروپ ود # و دندیذآ درگ نام و تدفاع

 راذناج ارسا نانیباث و یهاشداب يه دنب زا سک تشه و تصش

 دیسر مخز بین ار سک هص شش و دننخودنا دبا یورخرس هنشگ

 نوردب شیوخ تردف زیح زا زین 5 ترا هعاف طب ناغلاخم نوج و

 ارسالا ربماپ هدم] هگنم راپبوار تطاسوب و دننساوخ نام دندید

 ارمالا ریما دندرپس هرهاف تلرد یایلراب ار هعلق و دندش یفام

 هرنخذ و هناخاوت و هراب د چرب ٌةظحالم هدش هعلف لخاد نآ ین ادرف

 نوچ د تخادرپ نآ تسرم مامنها و تدودفب ریبدفب و دومف

 نابکموک کلس رد هک ناخ کبزرا ینابنابح و تفالخ بادح زا

 اررآ دوب هد نیس یدصر یصعت ] تسارعب تمسد ماظغتا نکد

 تساذگ هلعلفرد هنسیاش ةهناخپوتو هافپرغظ هاپس زا یعمج اب

 هیبنت دصثب هدرک جوک ااز) رثا ترصلن دونح اپ یهدنج زا دعب و

 روپقم نآ تیار یقب ام و هعلق ربخست و شیک تلالف یاویم
 ت

 مکح بجومب روکذم کیلو و لس هداور هنوپ ایجاد شپدنا يعب



۱ 
 کد رد نبزژا هعب هک یع اوس و تشگ موسوم هادآ مالساب فرشا

 تدمک یرونک] تفای رخ شراذگ تمم دوخ ماقم رد دون یدر

 عم) روضح عنافو ردر هد هب هنشگرب دوصشم هارهاشب هماخ مارخوخ

 هی اچ هک ناخ زادنا هعر مایا برد و نیامدپ يم نایب ةرع روخلا

 رگد یر» مس زا بلاطم ي یضعب ربانب یلعم ةراشاب هدناپ رکذ قیاس

 تمحرمب هخفاپ ور مس ۳1 مامناب وب هدمآ تفالخ هگشدپ هب

 نایگهوکزا سک تفه و دیدرگ دنلب رس يقارع پسا و عصرم هیچ

 و دیدرگ یهابم تعلخ یاطعب رگید یدنچ و پسا تیاذعب وا

 یضعب هک دوب :دش ررغم ما| ریخ 1 مارصنا يار ِد يگزاب نوج

 دسرو ةناخبوت تاردا و تال یخرب و رادایپ و یع د,یزپ زا علاصم

 هک تصودپ اف هب عاطم یتیگ مکح دنرب رثا فظ رکشلب هلغ

 ندیناسر مامنهاب دوب هدش یییعم ناخام یعراد ءوویچب هک ناخ تمددرت

 ناخ زادنا دعر قافتاب اجنآ سیر زا سپ هدومن مایق تابرورض نآ

 دناشنب هناهت اجب اج دندوب مهم نآ ی دصنم هک بورحار هجار و

 و دبانش نانلمب هدومن تعحارم تمدخ یریا میدقا زا غارف دءب و

 الط زامس اب یبرع پسا و تعاخ تمحرهب تصخر ماگنه روکدم ناخ

 ياباوا شهاوخ یدزرب هلاکنب ٌهبوص تای و و تفای یزارفارس

 رابغ زا هدلکلاب تکلمم 3 تحاس هدفاب ماظننا ماود ی دن تاود

 راپب راد هبوص ناخ دّوادب دوب هدش هدساریپ زیگنا روش عاجشان کاسیو

 رداص ییلعم غیلرب دوب هنشگ نیعم رالاس هدس ناناخناخ کموعب هک

 مهدزه دزا درپ این ماپم مظنب هدومن تدواعم هندپ ةدلبپ هک دش
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 دمعم میش ه داخرف شم ثداعس 8 داز اشدار تفطاس نادناخ عورف

 یاطعب ر لابتا جرد رهوگ و دنیات 111 هداهاشداب تیافع دوب م ظوعرم

 و دوب موظنم ارد رادبآ درز يابهناد هک راوهاش دیر اورم دقع کی

 خد ناخلنا دف رب ۳ درد و هرشخ» صاصدخا زع اب ن و ؟یدخ ضد کب

 دش رداص ةولام راد هیوص ناخ رغعج» عاطم ِ غیلرپ و دیدرگ

 (یارب شیوخ اه همت اب هنشذگ ان | دوخ نادببات زا یخرب ۹

 یهاشداب تامدخ میدقت رد و دبانش یکدب ارماا ربم) کوک

 بد هک لولا عیبر مهدزارد بش هشاب کاملا ةدمع 17 نواعم و دمم و

 ثترصح دود و تسه ملاع هل دودو یاخ دی : رد لوعسم لالبس

 فثررش هباح و هلا نلع و هبلع تادوحوم فرا و تافثاک رورس

 رازه هدزناپ هانپ ید رورپ مالسا هاشنهش دوب تایعلا مارک و ةولصلا

 زا تداعس راونا ٌهضافتسا هدومن نافنا ایفتا و اعلص ةرمزب هدیور

 تور لیچ لاس زافا یيسهش کرابم نزو سشج

 يرررب ینارماک و ترسم باوب| هک تامس یزوریف تاثوا یرد

 تادیئاتو ییاهسآ تاضویف مداسذو دوب زاب ین دراج تلود یا یاهلوا

 نشج هدنخرف زازتحا رد يناقاخ ترضح لابت) ناتسراببرد يفابر
 نابهلاع ینانسروشک و يب 1 چوا باذنامج درنروخ یسهش نزو

 يابلد چرب رد ار یماکداش نشلگر داد برطو یمرخ نازازه دیون ار

 طسدب تدالخ نهج و تدطلم هاکراپ هراپ رگدو اشک باط نرشع

 ید
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 یناررسخ سیذآ طاسبنا و تج بابس) بیترت طاشنو شیع طاسب

 لمخحم کبسا لاو هراشاپ تلود هگشدپ اراکشیپ هنداپ ینامسآ هوکش و

 او تگدنلد شناما و تعمو تربغزا یرب رپپس هک ار لدابلد

 سشیپر و تکنزرانجتن سیا ۶9و و هر یرق
 ماشنحا و تعفر جواب ماع و صاخ نوئس لپچ ناشن کلف ناویا

 ۰ هک ار عصرمر یظن نودرگ ریرس و ددنخارفا رپ

 تا ریگملاء هش شرپم 5 تسدنامسآ

 مزاول عیمج هدرک بصن لابقا میاوقب سامسا تداعس ناویا نارد

 هننخاس بترم و هدام] دومعم سدتاب دوعسم مزب یریا تاودا و

 لا هدنخرف 0 نیا لوالا عیبر مهدزناپ هعمج گکرادم ژرر لئاوا و

 تفمدسم شخا ضید یثعاس هک هام نابآ مشه و تسبدب قباطم

 تروص یویامهمزب یا زا ذیاسغ لزنم تفارش لغع* رد و دوب وترپ

 تسرکم راک اطعوبدخ رورپ تمارکرکبپ و سدق م رصنع هذئاپ داقعنا

 یناهجنآ ؛وجو زا و دش هدیچاهررقم سانجا رثاسو رز و میسب رناسگ

 رمع زا یسمن مود و لبج لاس و دم دیما ادب دوصقم دقن از

 لبج ارت هدیسر ماجناب یزوریب و يگنسجخ نبرف دنودپ تمارک
 غارف دود يمهاشنهاش ترضح هدش زاغآ يزرريف و يکرابب مودم و

 ددشروخ هنشگی رابذخب و تمظع یارآ میرم ژارط تعمیم مسر نیزا

 هگراب ناگنداب راب لاوحا تحاس رب شزاونو تیافع ماع وترپ راو
 ينعام زا دعب و دنورن-هگ لاثم دلخ مچ ناژودناتداعس و لالج

 هدخام نیک آرون یرف تبمدم مودن راوناب ! ار ماع و صاخ لغع«دنح

 ژرر 3 از و دزددن| درگ هباپ الاو نویامه سولج- ار راکذ عصرم تگنروا
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 ٌهبارپو ینامداش و ترسم ٌهیامرم ار نایملاع زورا ناپج نشج نیا

 تدارا نابود: زا ریذک يعمجژرر ره و دوب يناما و لام لوصد

 هاشداب لاضما و محرم بایمک شیدنا ریخ ناهاوخ اوه و شیک

 یبسانم یشیازفا زر ثاماعا و بهاوم و محارمب هنگ لاوت ابرد

 تمشح نانسوب دنمورب لاپن هلمج نازا دنئنای یم یفذلب رم

 ةدازهاشداد یرادمان و تمظع ضابر زارذارس لن يركم 9

 یرررس و تیبا یشلگراپب و مظعم دمعم میش هدنخرف ردقبلاع

 نرع راینغب دنمجرا ٌ؟دارهاشداپ یرثخا کبذ و تداعس رثخا عورف

 راوش رازجب یرازه جلب یصنمب يرازه ود فا ضاب تی ره مظعا

 صاصتخا زء ال لح زام 8 یکی غصاخ ٌهلٍیوط زا پسا ود شهحردل و

 ناناخناخ و رک راد هدوص ارسال ربم) یدنلبرم يارب و تای

 یاهدمعو رادماذیلرمارگبد و هوااسراد هلوص ناخرفعجوٌلاکنب رادپوه

 دن دوب رود ینادناپج و تفالخ گدررا لیاپ زا هک رادقم عبفر

 تیانعب تار ِ 6 7 هحاراپسو تشگلسرم ة؟رخاف

 بصامب رخ رازه ی اره ٌهفاضاپ ناخ یی دضرم و لط ژاس اب یکی

 مالسا و دنننفاب يکياپ لو تلخ یاظع و راوس رازه هس یرازمجاب

 ۲ 2۸شگ هما بادع كروم دهد ثار دصعت رحم رباذب < ناخ

 زا یمورعمبرف دابآ ربک) ةفالغارقنمم رد هدش لرزعم بصنم زا

 وفع راظنا من ماکنه نٍ) رد و ترجدم راد روا ۹ نداعمس

 تسزالم تصخر هنشگ شوپ اطخ شیک اطع ویدخ شیاشخب و
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 یلعم نانسا یاس هپبح هدنخرف مزب درد ااد ةراشاب و دوب هدفاد

 رازهود :یراز* راهج بصثفم و ریشمش و ثعلخ تیاذعب و دیدرگ

 بپسا تعمحرمب ناخ هللا ضیف و دش تلود بایم ک هراب رگد راوس

 کلسرد هک يوفصرذوت ازرم و رکانبم زاس اب ریشهش و الط زاس اب

 و هدیور رازه هد ماعا و صاخ تعلخ تیاذعب هوپ ناغبشن هشوگ

 ماعذاب ناخ2 و هدپور رزم سبب ماعباب یکشیوخ ناخ صالخا

 ناخ دمعم رذن نب ورسخ یب عیدب دهع* ر هبپرر رازه هدزناپ

 هاشداپ بانع دروم سیزا لب ۶ ناخبتاتف و «دبور رازه هد ماعتاپ

 ۵ و رازه هناضاب دوب_هدش مک شبنم هنشگ باتر کلام

 ناخ ي یاع نهح و راوس رازه ود يرازه هم یصخمب راوم دصناپ

 زاس )ی لط زام اب یفارع پسا و لیف هدام و تعلخ تمحرمپ

 تقفطاع ژودنا هربب الط زاس اب سا تمرکمب هگنم مار رونک و رءانبم

 مظنذم ولاص نایکسوک رد هک ناخ شزاون و دندیدرگ هزاورسخ

 حرطم راوس دص رد و رازه يرازه هس بصنمب هفافا و لعا زا دوب

 تیبرت رییغت زا ربمج) يرادجوغب ناخ تمحرم و دش شزاو؛ راونا

 ناخ لالج و دیدرب گ يهابم سا و تعاخ تیانعب هدش بوصنم ناخ

 دصناپ یرازه هفاخاب هدش زوماس دابآ گنشوه یر 9 ؟ک

 و تخودن| راخلفا ٌهیاموس راوس رازه ود یرازه هس ينم 4ب راوس 5

 ندعم ناخ تزع دیس ریبعت زا هشت رارس یرادجوشب ناخ دیعس

 ناخ تشنلمو دیدرگزارفرس بصفم ٌهفاا و تعلخ تیاذعب هنشگ

 4:یم نایدح) یرگشخا رم تشاد مای یکوزوت !ریم تسدخب هک

 دمو ابر رب رابذعا تماف تعلخ هشیانعب هنشگ شدمدخ

۷ 



۱ ۳ 
 باجناپ و تشاد باطخ ملاع ناخندزا لبق هک ناخباچادلو میهارب|

 دوب هنشگ یئیانء یب نآ دروم هدش قیعلسم ار باطخ بلمیریصتقت

 هداذح راد هعلق ناخن دخ هک دبسر فرث] ض ضرعب نوج , ماگ, نیرد

 يناختريغ باطخ: دبشک ندریب ي و رادعح زا تماقا تضخر

 دصناپ یرازه ود بصنمب ناخ تمه ةفاضا و لصا زا و دش رومان

 و راوس دص وذ یهصناپ و رازه بصذمب ناخ هاز هناخ و راود

 یرازه سمی هفاض] 1 لصازا و وایلاوک یجرادجوغب ناخ تس اد ربژ

 9 ردگنابح و «ٍدسا قیس هدسا ود راوس دصذاپ هامچازا زاوم رازه

 ناخ روانخ» 2 یناشب* ریگنامج باطخب نخ زوت ةغوواد گدب

 تشزایدب بطاخم قبام ۵5 يشک یلامج میهح و سا ثیاذعب

 ينيهن هشوگسربک یالیثها و فعض ةبلغ زا تاقوا یریرد و دوب راخ

 دص ود تمحرمب تمشا۵ لاعغثا هرهاف تلود ماود يئوگاءدب هدرزگ

 افرا یرازه بسصخمپ هواضا و لصا زا يدالوگ گدب و ییرشا

 دندیدرگ رثنفم هجرت ٌغدح یاطعب تزرژوت رم هر

 دوب هدرک ساملا سربک یالیئسا زا نوچ رده هللا تیاده دیم و

 مای ماحرف دبا تلرد ماد یاعدب هثفای ینیشن هشوگ تصخر هک

 و ددنادرگ بایم ک هیپرر رازه هد هنایلاسب اروا هناهاشداپ محارم دزرو

 دز دوب ٩ دش "لوزعم تسمصذم زا هک ينکد یر د تب

 رازه تمسدب هنادلاسب نسب رد زر هدوور رازه ت ةنادلارسپ یبجنسخن

 ناسرلا عیدب و دندیدرگ هذاورسسخ تیانع و لضف لومشم هدپ ور

 »درک ینیشن هشوگ تصخر یاعدنسا صسربک زا نوچ ناخ تیافک

 3 هیات دمع# ددس و دش فوم هدیور رازه شش هزانلامد دوب

 ف

 وه ت



۹ 7 

 یعرازگ تسمدخ مزعب ناهارخ زا مایا نبرد هک یدهشم بلاطویآ

 هنشگ تدالخ ٌهبنع یاس هببح ثوبب هدسا یاکم ضیف ۳8 نقل

 شزاون هبپرر رازبج# ماعنا ر ةنسیاش بصنم و تعلخ تمحرمب

 ٌهرع يگدنب دصقب زین وا هک ناخ هما 8داژ مع رایدنفسا و تفای

 تسزالم ژودنآ تلود دوب هددسر ناریا راید زا هات هبترم رپپم

 ناهح|تیانع دروم نایاش بصذم و تعلخ» هنشگ تدصاخ ربسکا

 هدنشوپ تعلخ هگذس تنوسج هجاراپس دلو هگنس یبث رپ و دش

 لاسرا تمحرمب نونامک رادنیمز دنچ رداپب و تفای نطو تصخر

 ۲ و رابنعا جراب تاهازترم عصرم زاس اب ریشمش ضد فر

 له یدنرپه دمحا خش فلخ ددعم دمعم بش راعش یموقکب

 دن تمحرس هدر رازه رد برع ندسح هیسب ر هدیرر رازه رد و
 رگید یدنچ و تاضقلا یفنا باهولا دبع یضاق و ثراو دمعم و

 نایرهدوج زا یکی ر تشگ زارفارس هدپور رازه کی ماعناب کیره

 هوب هک فرشم مالسا تداعهب مایا نبرد هک داب] دمعا

 نان یاهدنب زا ربذک یعمج+ و دش تیانع لمنئشم هدپرر رازه و

 اون و زام بابرا عیمجب و لالج و هاج هاگراب نارازگنمدخ ر لابقا
 مایا نبرد و دیدرگ اطع نوگاذوگیاهنعلخ الاو مزب ن] نایارس دورمو

 یایرد ۳ دمز رب بشکپ دوب طوسجم یر شد طاسد هک | اربچ تشمدم

 رادشوه م امخهاپ هک يناغارچ مزایاسع فرابسم نرامع یذاعم

 غورف ار تلود از دوب هننای بیترت عمش رازه تسیب زا
 مه نآ تاردا هک یزاب شنآ یانامت رگید بش و دیشخب ترشع

 ؛ دیدرگ نایگراظن شخب تربح دن دوب هدیح ابرد راذک رب

 4 ی



 وب 9 ول

 باجناپ و تشاد باطخ ملاع ناخنبزا لبق هک ناخاباچنداو میهارب|

 دود هنگ یفی اه ی 1 روم هک بش قعلسم ار باطخ بلمس یریصغت

 هلادح راد هعلق ناخن دخ هک دیسر برث] ض ضرعب نوج ماکن» یر درد

 يناخنر دق باطخ: دیش ندر) ي سه راصح زا تساقا تمخر

 3 یرازه ود بصنمب ناخ تمه ةفاضا و لصا زا و دش رومان

 و راوم دص وذ یهدصناپ و رازه بصذمی ناغ هاز هناخ و راوس

 یرازه بصضخمب هفاش) و ل اصاژ ۱ و دابلاو گ ی »ا دجو 5 نا اتشال رز

 یلن میگنابج ز هچس هس هپسا ود راوس دصناپ هلمجنازا راوم رازه
۳ 

 ناخ روان: و وال ِِِ باطخب ناخ زوف ةغوواد گدب
 ت

 ينيشن هشوگسربک یالیفها و فعض ًهبلغ زا تاثوا برد و دوب ناخ

 دص ود تمحرمب تشا۵ لاغفشا هرهاق تلرد ماود يئوگاعدب «درزگ

 نصر( یرازه بصخمل هواضا و لصا زا يداوک گدب ی یلو و ینرشا

 4 دندیدرگر ثیلفم عصر مد ٌهغدح یاطعب تکوزوت رم رغنصف ردم و راوس

 دو ۷در 1 سامذلا س مند فک یالیئسا زا نوح رد | تیاده گرد و

 مایف ماحرف دبا تلرد ماود یاعدب هثنای ینیشن هشوگ تصخر هک

 و ددذا درگ بایسک هبیرر رازه هد هنابلاسب اروا هناهاشداپ محارم دزرو

 " دندوب 5 دش  لوزعم تسمصذم زا ۳۹1 ينکد یر و 9

 رازه ترس هنادلاسب ال ود و هدووز رازه ی دن هنادلارسب یبجتسخن

 نامزلا عیدب و دندیدرگ هداورسخ تیافء و لضف لومشم هدپرر

 درک ینیشن هشوگ تصخر یاعدرنسا یربک زا نوح ناخ تیافک

 ردمو هیاو دمعم ددس و دش فوم هدیور رازه شش هزانلامب لو

 ف



 ۱ ی
 ییرازگ تسدخ مزعب نامارخ زا مایا نیرد هک یدهشم بلاطوبا

 هنشگ تفاخ ٌهبلع یاس هپجج دوب هدمآ ناکم ضیف ناسا نقل

 شزاون هبیرز او, و تلخ تیفحرسپ
 ٌقرنع يگدنب دصقب زید وا هک ناخ سا 8داز مع راپدنعسا و تفای

 تسزالم ژودنا تلود دوب هددسر ناریا راید زا هات هبئرم رپپم

 ناهح|تیانع روم نایاش بصذم و ثتعلخ# هنشگ تیصاخ ریسکا

 هددشوپ تعلخ هگذس تنوسج هجاراپم دلو 0 یی ربا وددهش

 لاسرا تعمحرمب نونامک رادنبسمز دنج رداپب و تفای یطو تصخر

 ز دیناسر رابثعا جواب تاهازتترسم عصرم زاس اب ریشمش ٌهضبف کی

 ۳ یدنرپم دمح| بن فلخ ددعم دمعم نیش راعش یوشتب

 دشن تعمحرم ه4ور رازه رود برع ندسح دیسب و هدیرر رازه رد ر

 رگید یدنح و ناصاا یضتا باهولا دریع یفاد و تراو نرجحم و

 نایرهدوچ زا يکي ر تشگ زارفارس هدیور رازه کی ماعناب کیره

 ماعذاب دوب هتک فرشم م السا تداعهب مایا نبرد هک داب] دمحآ

 نانمآ یاهدنب زا ریثک یعمج ر دش تیافع لمئشم هدپور رازه و

 اون و زاس بابرا عیمجب و لالج و هاج هاگراب نارازگنمدخ ر لابت)

 مایا نبرد و دبدرگ اطع نوگانوگياپاعلخ الاو مزب نآ نایارس دورمو

 یایرد یورذآس بمزرب بشکب دوب طوسبم یشج طاسب هک اریپ تنمیم

 رادشوهم امکهاب هک يناغارچ وزارلسع فرابم ترامع یذاعم

 غورف ار تلود هکمزپ دوب هزفاپ بدنرت عمش رازه تسدب 0 ناخ

 مه تاود) 4: یزاب شتآ یاشامت رگید بش و دیشخ» ترشع

 ۱ دبدرگ نایگراظن شخب نربح دذ لوب 1 ددح ارد راذک رب

ِ 



 ۰ ۰ " ۰ با ۳" 

 راکب لزا ژوز زا یفادراج تلود یا ماهم ماجنارس هک اجازا

 يالار بیام ایلع هصاوژرم هزاومه مرج) هنفر ۸])وح ينامسآ نابک

 هاگنیپ ناراشدپ مامنهآ و تسخادرچ سعد ریگم لاع ویدخ یا

 عبد ی _عیذف 5ژلهب ل اید رشرم ژوز ره و ۲ كم گدم ردادپ هسز + 2 یبمجت

 ۰. ۵ هرم لاو ید فسا ك یابلوا ژورفا نیمی . فرگش ینرس تراشب و

 ژا تسع) ؟دذب رپ دید شیاشد منه زر نیردمالک ابا قادصم

 یرریذضع+) روپاج7 تمیالو نیم نوصح و نندصح عالق تامظعم

 راکیپ و گیراع" تمحز سر راک دی ۳1 دگر ی تا رکش روشک لابتا

 بذاحز| ۸5 ی دیش مان سلاءع هکنآ ددهحرا جم : یا 5 تیفدک

 سح هی 99 تا۵ م ابو روکذم داد اتمام ناخلداع ی

 نوماهر راک حالصب شرادیب علاط ه دداوخورف رفت تیاده تای

 ی ناشذ کا الا ربا یهاوخ وه و تیدوجع یاوه وب هژفشگ

 شمه رس رد تسا نانکمه لام] ٌهبعک و ناابقم تاجاح لب

 تیوط یافص و تمدد قدصب یشیدنا باوص و یشذم درخ زا د دایوا

 تدارا و یگدذب ٌةعيرذ بیهب دنویپ دی تنطلس یایلواب ار دنناس

 نادمرد ید راد )و یارس)) ربما اب سشیوخ شی دنا ردخ رم

 ن دزن زبذ ار بو هال دچبع هبعاد یا دیکات تج# و دررا

 کر و



۱۳ ۱ 

 نیئوف نآ دیامف باطم پا راهظا ةپماشم هک دانسرف ةنطلسلا نگر

 فررعم یفابنامجو تنفالخ بانج) ینعم یا تروص ندئ] صالخا

 هناه شش ناب اذع و مح رم لک الع# اروا هکدش رداص نیلعم ةراشا هدشاو

 دئسرف روکذم هعلق يايب کد رکاسع زا یجوف هتخاس لامتسم

 یهاشداب یو تفطاع دیوخب ر بلاغ ارمال| ربما در آف رصنب ارذآو

 وداج و و ی ددارش هدر رپ بناجب تمعر

 بوقعب و ناخ روالد ر شرادارب و یجوبدیپ و ناخ باط زاک و یارن

 نادبرگید ی مگ و کد ناخبوت ٌلغوراد دوبعم]| هدع ریم و روالد

 زا باغ ِِِ ٌکعلو ياپب هوریگ نیا نوج هیادرگ ییعم بوص

 لوالا در مدقه و تسدد * لومذ لمع دوبخ داد رارغب یشذفم تداعمس

 درک هاج نامسآ هارد یاه دنب ٌهلاوح ار هعلق لاف کرابم لاس یریا

 لابع و لها و لاوسا و هعدما اب هنفرگ رب اچازا تسافا تخر دوخ و

 و عابتا رگید و داماد و رسپ هس اب ناخبلط راک قافناب و دوتا نور

 ةدبز نآ و دش يفالم ارمالا رپما اب ؛دم] ين لا عیبر متیلس خیس حابشا

 ریچلزکب و هدیرر رازمجاب و دانغه هفیرش ٌةصاخ رارس زا ماظع یارسا

 هدلا راشمب رخاف تعلخ و عصرم رجاخ ٌهضبقکی و پسا رس هن و لبف

 شرسپ هللا دیبعب تعلخ و لیف ریجاز کی و هبپور رازه تسیب و

 ابن[ یوچلد و تلامنسا هداد پسا و تعلخ شداماد و رگید
 زوذلا عما رضح هاگشدپ زا تشادضرع تفالخ باذج+ تشدقح و لومن



9 [ 
 اب ریدنان ییرادجوف قباس هک ناخ رانخمب روکذم علف تمارح

 اچ بصنمب ار بلاغ هذاشداب تفطاع و تفای ضیوفت دوب قلعتم

 معاخ یاطعو دوب وا یاذمت یاهثنم هک راوس رازه رارچ یرازه

 دنا درک يناما و لاما لوصح زودنا رب یناخ باطخ و ملع و هراقذ و

 کاملا ۳۹۹ فرصت رد مایا مودف زا روکدم هعلف هک دزامز هدیشوپ

 القفسا و تکوش ناکرا ه٩؟ترضح نیلعا تذطلس دبع لئارا رد دوب

 دف و 9 هدشگ لارز و فارشنا رب فرشم «دنربذپ لالنخا هاسلسن]

 |دنفا فکب تلرد نآتاممقنفوقتر ةنشرس ربفع کام رپ ناخ

 اخاداع دمع# و دوب هدنامن يمان زج کلماا ماظن زا هنفرگ شیوخ

 رسارع تفو ارد هک ار يصخش ؟دومن تصرف :زاهاذا روپاج# مکاح

 دجنا درگل ام دوخ پداج؛ تاعدهطت فیاطاب تشاد مای هعلْو "

 فرصتبروکذم راصح زاب نازا و تفرگار هعلق هداد واب نوه کل عم

 !درگ روپاج# تکلمم تافاضم و قحلول زا هدمآرد ناخ لداع

 اف جاوفاب ناناخناخ ناخ تباهم هبترمکی ترضدح ییلعا نامرقب و

 خادرپ هرضاعهب دنج یزرر و دش یعم هعاق نآ عازنناب يهاشداب

 الا رخ و دیدن رگ هواج ریبدت و يعس نبثآ رد شریغت نروص

 زا زرر زا نوچ دید رگ زاب بواطم لین یب هدیشک ششورک زا تسد

 ارد ههشتهتسب رادپاپ تماود یا یمانمانب راوشد یاه دقع مسلط

 ۹ نوزدآ زور لابثا و نویامه تجد یوربذب م اینا ترصن ۱ مایا

 صتو طبض کطبعب یبجر سحاب نیصح نصح نآ یهاشذهاش

 9 * دمآ رد 1 دبا تسطلس یابلوا


















